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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто 
любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей 
общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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Abstract. Development of the abilities to perceive, create, and save and share 

various types of technical graphics are the main tasks of the graphic preparation of 
professional engineering education. Our research highlights the importance of 
independent self-study that reinforces the retention of the newly acquired knowledge 
and shapes student’s independent skills, knowledge, and abilities.  Integration of 
traditional and active teaching methods necessary for formation of professional 
graphics competencies 

Keywords:  professional competencies, graphic education, building and 
maritime specialties, individualized educational methods 

Анотація. Розвиток здібностей правильно сприймати, створювати, а 
також зберігати та передавати будь-яку технічну графічну інформацію є 
основними задачами графічної підготовки у професійній інженерній освіті. 
Наші дослідження підкреслюють вагомість самостійної роботи студентів, 
що зацікавлені в більш глибокому засвоєнні теоретичного матеріалу та 
набутті якісних практичних навиків і вмінь. Для формування професійних 
графічних компетенцій необхідно комплексне поєднування  традиційних та 
активних методів навчання 

Ключові слова: професійні компетенції, графічна освіта, будівельні та 
морські спеціальності, індивідуальні методи навчання  

Such an effective education system necessarily includes an effective vocational 
training of professionally competent engineers. The long-term educational practices 
in the leading universities in Odessa, Ukraine, indicate that a solid understanding of 
engineering graphic disciplines, such as drawing, is a prerequisite to the formation of 
professional competencies amongst prospective engineers. This understanding fosters 
a culture of graphic literacy the essence of which is laid out in “Engineering 
Geometry or Engineering Graphics” disciplin and serves as a foundation for further 
skill development. 

We position that adherence to a vocational training of such quality requires an 
adoption of a broader, more comprehensive approach to professional competency. 
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Moreover, it requires an objective assessment of hurdles specific to graphic 
education. We further suggest that the formation of a professionally - adequate 
graphic competencies amongst prospective engineers becomes more effective when 
individualized educational methods, such as personalized motivational techniques, 
increased student engagement, and supervised self-study, are employed during the 
vocational training of a prospective engineer based on the psychologically-
pedagogical approaches to its contents. 

The purpose of the study  is to explore improvements in methodologythe 
questions of psychological and pedagogical principles  for graphic preparation of the 
engineering staff at the present stage of reforming higher education. Recently, the 
issue of professional competencies in the context of professional development 
received a lot of attention from the international scientific community. However, our 
literature review indicates that, as of today, there is no one universally accepted 
definition of the term “professional competencies," neither with regards to its form, 
nor with respect to its substance [1-2].  

The term and its derivatives are both under- and over-inclusive. For example, 
the exact meaning of “professionalism” tends to be highly specific to a particular 
profession; “professional training” refers to an industry-specific skill set acquired to 
perform a job in a specific field. At the same time, the terms are often used 
interchangeably to indicate a generic high levels of training and qualification. 

We believe that current interpretations of “professional competency” in the 
modem foreign literature as “a furthered understanding,” “an ability to adequately 
execute a task," “an ability to perform an activity,” and others do not fully capture the 
substance of the term. We position that “professional competencies” should be 
measured against the actual results of the professional activity of an individual.  

This is due to the fact that, only by delivering the outcome required by the 
profession, can an employee be considered professionally competent. Thus, we 
believe that the main objective of a vocational training is not limited to a formation of 
a solid knowledge base and a necessary practical skill of a student, but also includes a 
formation of a socially active, creative, and engaged personality of a prospective 
engineer, which we consider to be definitive of his/her professional competencies. 

In addition to such comprehensive approach to professional competency, one 
must understand the nature of the graphic education as well as the unique hurdles 
faced by this discipline. Graphic education is a process, during which a student 
acquires knowledge, skills and abilities needed to work with graphic information. 
Developing the ability to properly receive, create, safe, and transfer technical graphic 
information with regard to various objects and processes is the ultimate goal of 
graphic education in the realm of vocational training. 

Pre-vocational graphic education plays an important role in achieving such 
coverage. Unfortunately, such pre-vocational education (e.g., drawing) is absent from 
many high-school curricula. Because of this, many first-year students experience 
difficulties in connection with the development of multidimensional space perception 
as well as with their abilities to interpret blueprints and other technical 
documentation. 

The study of fundamental mathematics, descriptive geometry, and engineering 
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graphics in vocational schools plays a paramount role in the education of a 
prospective engineer. The reduction in study hours of these disciplines inevitably 
leads to a reduction in the scope of the academic issues addressed.  

Nevertheless, an adequate coverage of graphic disciplines is still possible with 
the help of an integrated, individualized approach to the educational process, as is 
evidenced from our research outlined below and elsewhere. 

During our research, we conducted a number of observational controlled studies 
that measured the quality of graphic education delivered to first- and second-year 
construction and marine students [3-4].  Total of 225 students across ten study groups 
were studied during 2014-15 and 2015-16 academic years. For the six study groups 
of first-year students, a single-plan exercise in the form of an express knowledge 
control was performed during the practical part of the first semester coursework.          
Tests and tutorial consultations were performed during the computer-based classes.      
Graphic exercises were performed during an independent self-study; each such 
graphic exercise was supervised by a professor and was timed. For the four study 
groups of the second-year students, randomized questionnaires were distributed to 
assess the levels of knowledge acquired in the key disciplines; the questionnaires 
were individually assessed based on the level of knowledge retained. Approximately 
95% of all students studied took part in each of these control exercises.  

Based on the data obtained, we identified three distinct aspects of individualized 
education - motivation, student engagement, and independent self-study - that we 
perceive as central to the improvement of graphic vocational training of prospective 
engineers. 

Annually for more than 30 years of descriptive geometry and engineering 
graphics OGASA holds traditional open Olympics on descriptive geometry among 
first-year students of the leading universities in Odessa with participation of 120 
students each year until that confirms some positive results in the graphics system 
training. 

Throughout the research, psychologically motivated students, who were aware 
of the professional competition and who were determined to develop their 
understanding of the subject matter and their practical skills, exhibited the strongest 
desire to attain the best results amongst their peers. Based on this observation, we 
position that motivation, and it’s strengthening, serves as an important tool in the 
management of education process. 

A strong motivation significantly affects the object of the action, thus, creates a 
goal-orientated behavior. An educator should continuously plan, implement, and re-
evaluate the educational process, so that it presents new knowledge as necessary for 
the student and creates a necessity of obtaining such knowledge. Our observations 
engagement is an important component of graphic education. Such engagement 
should be grounded in a clear understanding of the questions presented and in a deep 
interest in the object studied.  

Student's attention should be directed towards the constructional characteristic 
of the object depicted and its multi-dimensional structure. Great emphasis should be 
placed on the development of solid graphic skills and on student’s ability to execute 
graphically accurate blueprints and other technical documentation. 
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Such educational method is relatively labor-intensive, since it requires more 
than a one-directional teacher-to-student communication of the subject matter. For 
this dynamic educational method to take place, an interested, engaged and positively 
motivated educator should orient him/herself towards active, determined students, so 
that students could participate in the study process and could form an ability to 
actively and effectively perceive, process, and recreate graphic information studied. 
We conclude that, in order to increase the quality of the training provided, the 
emphasis should be placed on improving the levels of student engagement in graphic 
vocational training, which to a significant degree is dependent on the professionalism 
of the educator. Our research further highlights the importance of independent self-
study that reinforces the retention of the newly acquired knowledge and shapes 
student’s independent skills, knowledge, and abilities.  

The data collected suggests that independent self - study is most effective when 
supervised by an educator at the outset, while the student develops a sufficient skill to 
perform such study on his/her own. Thus, we suggest that independent self-study 
during the first year of vocational training should be systematically supervised by a 
professor. It is worth noting that an effective organization of independent self-study, 
and the subsequent continuous graphic training, implies an existence of an 
appropriate study space, i.e., classrooms equipped with drawing tables and computers 
with Internet access. 

The educational information support required includes necessary textbooks; 
visual and study aids; lecture transcripts and sample answers, both in hard and soft 
copies; study guides addressing an efficient organization of independent self-study as 
well as sufficient number of various assignments and guidelines as to their 
completion. 

Conclusion. In conclusion, we believe that the creation of proper conditions for 
professional and personal growth of prospective engineers and the formation of their 
creative skills and professional competency should become one of the main 
objectives of vocational training. An effective formation of such professional 
competencies amongst students depends on an individually tailored orientation of the 
educational process, as well as on the dynamic combination of traditional and 
individualized educational methods. Professional competency of an engineer is the 
sum total of integrated foundational knowledge, generic skill set and abilities, high 
levels of graphic and technological literacy and proficiency, creative approach to task 
organization, professionally valuable and personal characteristics, and openness to 
continuous self-development 
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Аннотация. В статье рассматривается тестирование макетного 

образца гониофотометра, реализующего новый метод получения 
пространственного распределения силы света источника оптического 
излучения на основе фотометрии ближнего поля. 
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Abstract. The article discusses the testing of the model sample goniophotometer, 
which implements a new method to obtain the spatial distribution of light intensity of 
the optical radiation source based on near-field photometry. 

Keywords: the distribution of light, the photometer, the photodetector, the 
intensity of the light, kinematic scheme, measurement. 

Вступление.  
Важнейшей светотехнической характеристикой световых приборов 

является светораспределение, определяющее распределение его светового 
потока в пространстве, окружающем световой прибор (СП) [1-2]. Его измеряют 
гониофотометром дальнего поля, в котором светильник вращается по заданным 
осям относительно неподвижного люксметра на таком расстоянии, что угловой 
размер люксметра относительно светильника мал [3]. 

Как физическая величина, сила света соответствует модели точечного 
источника света и потому не может характеризовать световые характеристики 
светильника в ближнем поле, рассчитываемые только по пространственному 
распределению яркости светильника [4].  
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В связи этим является актуальным тестирование предложенной схемы 
измерений распределения силы света с использованием гониофотометра 
ближнего поля [5]. 

Тестирование макетного образца. На рисунке 1 представлен, 
разработанный на базовой кафедре источников света и кафедре метрологии, 
стандартизации, сертификации института электроники и светотехники ФГБОУ 
ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва, макетный образец гониофотометра на основе 
фотометрии ближнего поля. 

 
Рис. 1. Кинематическая схема гониофотометра ближнего поля 

 
Конструкция гониофотометра представляет собой жесткое металлическое 

основание 1 с вертикально закрепленной на нём системы вертикального 
передвижения приемника оптического излучения 3. Приемник перемещается 
вдоль вертикальной шкалы 6, градуированной в единицах длинны с ценой 
деления 5 мм посредством подвижной платформы 7. На расстоянии 1 метр, 
устанавливаемый за счет подвижного основания 8, от входной диафрагмы 
приемника излучения, установлен исследуемый источник света 2. Для 
измерения распределения силы света необходимо предусмотреть угловое 
перемещение источника в горизонтальной плоскости. С этой целью 
предусмотрено  устройство поворота 9, перемещающееся по круговой шкале 0 
– 360 градусов с ценой деления 1 градус. К подвижному устройству 9 закреплен 
патрон 5. 

Для точной юстировки расстояния между поверхностями приемника и 
источника используется механизм горизонтального перемещения 8 источника 
вместе с круговой шкалой.  

Точная регулировка центральной оси приемника излучения на 
излучающую поверхность источника осуществляется применением лазерного 
указателя.  

Все поверхности разработанной установки с целью обеспечения единства 
измерения окрашены черной матовой краской. В качестве приемника 
оптического излучения использовалась интегрирующая сфера OL 15AB LED 
подключенная через световод ОL 770UV/VIS к спектрорадиометру OL 770.  

В данной схеме приемник излучения фиксирует только ту малую часть 

Научный взгляд в будущее 9 



 Том 2. Выпуск 5                                                                                                                                Технические науки 

потока излучения от источника света, которая распространяется в вертикальной 
плоскости, в которой располагается фотоприемник. Причем, благодаря 
диафрагме диаметром равным диаметру фотоприемного отверстия, которая 
расположена на некотором расстоянии от фотоприемника,последний 
регистрирует только параллельный пучок света, распространяющийся в 
вертикальной плоскости перпендикулярно оси вращения источника света. С 
целью получения суммарного потока в данном направлении излучения 
осуществляется перемещение приемника излучения по вертикали с шагом 
равным диаметру фотоприемного отверстия. В нашем случае диаметр 
фотоприемной поверхности интегрирующей сферы составляет 10 мм. 

В качестве регистрирующего прибора в схеме измерений применялся 
спектрорадиометр серии OL 770, который является высокоскоростным 
измерительным прибором широкого спектра, применяемый в науке и 
промышленности.  

Измерения кривой силы света с использованием разработанной установки 
проводились в центре коллективного пользования института электроники и 
светотехники «Светотехническая метрология» [6, 7]. Условия измерений 
соответствовали требованиям нормативной документации. В качестве 
исследуемого источника света использовалась компактная люминесцентная 
лампа. Для получения неравномерной КСС часть излучающей поверхности 
лампы была закрыта отражателем. 

Методика эксперимента предполагала проведение измерений с 
многократными наблюдениями. В ходе эксперимента определялась сила света 
лампы в интервале угловой шкалы от 90 до 270 градусов с шагом сканирования 
15 градусов. При каждом положении лампы определялось значение силы света 
путем суммирования результатов наблюдений полученных при перемещении 
приемника вдоль всей вертикальной плоскости с шагом 10 мм.  

Для построения КСС по каждому результату наблюдения определены 
средние значение силы света. Затем полученные результаты переведены в 
относительные единицы. Результаты указаны в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты измерений в относительных единицах 

Углы Суммарная сила света, кд Суммарная сила света, кд 
90 3,0341 0,203 
105 5,1496 0,408 
120 7,4731 0,592 
135 10,2061 0,809 
150 12,0027 0,951 
165 12,0893 0,958 
180 11,8956 0,901 
195 11,5293 0,955 
210 12,6151 1,000 
225 10,8892 0,911 
240 10,6539 0,845 
255 7,2945 0,578 
270 2,5589 0,313 
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По полученным результатам в относительных единицах построена КСС 
лампы, которая  приведена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. КСС полученная из средних значений 5-ти кратных измерений 
 
Заключение. Полученные результаты позволяют сделать следующие 

выводы: 
- разработанная схема гониофотометра ближнего поля является 

работоспособной; 
- данная схема позволяет получать пространственное распределение силы 

света в помещениях с малой площадью, что значительно снижает затраты на 
создание нормальных условий измерений; 

- средняя квадратическая погрешность результатов отдельных наблюдений 
не превышает 0,005 отн. ед. 
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Abstract: The paper considers the improvement of the quality management 

system at the Omskshina plant 
Key words: quality management system, enterprise, consumer. 
Система менеджмента качества охватывает деятельность, влияющую на 

достижение потребного качества шин, и направлена, главным образом, на 
предупреждение несоответствий по качеству продукции. Внедрение системы 
управления качеством принесло ПАО «Омский шинный завод» следующие 
результаты:  

- СМК ПАО «Омский шинный завод» соответствует требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001:2008, является гарантом стабильности деятельности предприятия и 
формирует доверие к нему со стороны потребителей;  

- повысилась управляемость компании, четко распределены 
ответственность и полномочия сотрудников; 

 - акционерное общество демонстрирует способность производить 
продукцию требуемого качества;  

- при заключении контрактов стали прозрачно устанавливать требования к 
продукции, улучшилась отслеживаемость контрактов; 
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 - ужесточился входной контроль качества сырья, ПАО «Омский шинный 
завод» отдает предпочтение поставщикам, имеющим сертифицированную 
систему менеджмента качества; 

 - усилился операционный контроль на всех этапах производства.  
В современных условиях деятельность ПАО «Омский шинный завод» не 

может быть успешной без постоянного совершенствования деятельности, 
направленной на улучшение качества выпускаемой продукции. В ПАО 
«Омский шинный завод» постоянно проводится работа по совершенствованию 
СМК. Несмотря на все усилия, в ПАО «Омский шинный завод» до настоящего 
времени не до конца осуществлен принцип полного вовлечения работников 
всех уровней в процесс внедрения системы менеджмента качества на 
предприятии. Мероприятия, связанные с документированием СМК, 
привлечением в инициативные группы качества, осуществляются руководством 
предприятия нередко административными методами. Не окончательно 
сформирована система индивидуального и коллективного участия в управлении 
качеством рядовых работников. В связи с этим одним из важнейших 
направлений совершенствования менеджмента качества в ПАО «Омский 
шинный завод» является разработка и внедрение мероприятий, направленных 
на вовлечение всего персонала в деятельность по улучшению качества. В 
рамках данного направления основной задачей должно стать усиление 
заинтересованности высшего руководства предприятия и руководителей 
среднего и низшего звена.  

Руководство организации должно обеспечить, чтобы: 
 - политика в области качества соответствовала целям предприятия; 
 - включать обязательство соответствования требованиям и постоянно 

повышать результативность СМК;  
- создавались основы для анализа целей в области качества; 
 - должна быть доведена до сведения персонала предприятия и понятна 

ему. 
 Цели в области качества должны быть измеримыми и согласуемыми с 

политикой в области качества. Руководство также должно обеспечивать 
разработку на предприятии соответствующих процессов обмена информации, в 
том числе по вопросам результативности системы менеджмента качества. 
Анализировать систему необходимо через определенные временные интервалы. 
Выходные данные для анализа должны включать следующую информацию:  

- результаты проверок качества;  
- обратную связь от потребителей; 
 - функционирование процессов и соответствие продукции; - статус 

предупреждающих и корректирующих действий;  
- последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны 

руководства;  
- изменения, которые могли бы повлиять на систему менеджмента 

качества; 
 - рекомендации по улучшению.  
Следует отметить, что на руководство предприятия ложатся основные 
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обязанности по внедрению, поддержанию и улучшению системы менеджмента 
качества. Руководитель должен выполнить цикл мероприятий от постановки 
целей, до создания среды для работников, в которой они могли бы быть 
полностью вовлечены в достижение целей предприятия. Процесс постоянного 
улучшения определен в СТП-НХК-36 в соответствии с ИСО 9004:2000.  

Для постоянного улучшения используются два основных подхода:  
- проекты прорыва, ведущие к принципиальному улучшению 

существующих процессов, 
 - поэтапное постоянное улучшение, проводимое в рамках существующих 

процессов, на основе идей работников предприятий по улучшению, 
полученных в результате рационализаторских предложений и инициативных 
предложений по совершенствованию производственной системы. 

 Постоянное улучшение результативности СМК достигается 
использованием цикла РDCA (Plan-Do-Check-Act), который является широко 
распространенным методом непрерывного улучшения качества. Средствами 
постоянного повышения результативности СМК являются: на этапе 
«планирование»:  

- разрабатываемые и актуализируемые на основе анализа со стороны 
руководства политика в области качества, цели в области качества, разработка 
процессов, необходимых для достижения результатов, в соответствии с 
требованиями потребителей и политикой;  

- планирование подразделениями мероприятий для достижения 
поставленных целей;  

- планирование подразделениями корректирующих и предупреждающих 
мероприятий и мероприятий по улучшению на основе анализа данных 
мониторинга и измерений, а также результатов аудитов. На этапе «выполнение 
работ»: 

- внедрение процессов; - реализация запланированных мероприятий. На 
этапе «контроль результатов»: 

 - оценка правильности и результативности действий. На этапе «действие»: 
 - действия по результатам оценки.  
Необходимо ориентироваться на использование следующих 

принципиально важных положений в системе управления качеством 
продукции:  

- завод обязательно должен иметь и осуществлять рациональную систему 
сбора, учета, обработки, анализа и хранения информационных данных о 
качестве выпускаемой продукции; 

-улучшение материально-технического снабжения должно осуществляться 
умением найти нужных поставщиков, повышением заинтересованности 
каждого поставщика и установлением с ними тесных контактов 
многопланового характера; 

 -управленческие воздействия должны быть эффективными и выполняться 
применительно ко всем стадиям жизненного цикла продукции; - создание 
системы непрерывного обучения в области управления качеством продукции и 
воспитание всех трудящихся; 
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 - привлечение в группы качества значительно более широкого круга 
трудящихся и повышение их активности и эффективности работы; 

 - расширение и претворение в жизнь целого комплекса мероприятий, 
обеспечивающих реализацию человеческого фактора в производственных и 
социальных отношениях;  

- использование профессионалов в области управления качеством 
продукции при проведении всех работ по совершенствованию системы 
управления качества продукции. 

 В целом внедрение в жизнь всех предложенных мероприятий, 
направленных на совершенствование системы управления качеством в ПАО 
«Омский шинный завод», позволит повысить внутреннюю и внешнюю 
надежность предприятия; уменьшить число рекламаций; упорядочить и 
уменьшить количество документов; повысить конкурентоспособность, 
улучшить качество выпускаемой продукции.  

Таким образом, выше перечисленные мероприятия позволят 
совершенствовать систему менеджмента качества ПАО «Омский шинный 
завод», что в свою очередь позволит предприятию повысить качество 
выпускаемой продукции и взаимовыгодное сотрудничество с поставщиками и 
потребителями.  
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Анотація. В роботі розглядаються причини небезпечних подій на 
енергетичних об’єктах підприємств харчової промисловості та запобігання їх 
за допомогою методу «Дерева відмов». 

Ключові слова: охорона праці, аналіз, небезпечні події, моделювання 
Abstract. The topic of the paper is the reasons of hazardous events at the power 

objects of food processing units and their prevention using the “Fault tree” method. 
Keywords: labor protection, analysis, dangerous events, modeling. 
Introduction.  
Occupational health and safety management system (OHS MS) is a part of 

general system of enterprise management. With the automated systems, labor 
protection management is a part, or a subsystem here. Labor protection management 
needs almost all services and subdivisions of the enterprise participating in it. Their 
activity is defined with the Occupational Health and Safety Regulation. 

Most of the food processors of Ukraine, using power facilities of the country, 
are still tooled up with old technical equipment of Soviet times, which is too old to be 
used safely. Such equipment can be main reason of failure or occupational accident 
on enterprise. 

Power economy of food processing factories is a dangerous industrial object, as 
many accidents with heavy consequences happen there. Power economy complex 
contains explosion and fire hazardous and toxicant devices and equipment.  
Therefore, quantity of failures in the tank battery and in the pipes grows. For 
liquidation and – mainly – for prevention of such accidents, it is necessary to evaluate 
the risk of breakdowns and their consequences. 

The main part. 
The reasons of dangerous events at the power units of the food processing 

enterprises can be divided into organizational and technical ones. The main factors of 
rise and development of such events are dissatisfactory condition of technical 
devices, buildings and constructions, imperfection of technologies or design flows. 
Organizational reasons include: irregularities in the procedure of work performance, 
incorrect organization of work performance, ineffectiveness of manufacturing 
supervision, intended safety, alarm and contact equipment shutdown, low level of 
knowledge of the demands of industrial safety, operational misconduct, and reckless 
(unauthorized) actions of workers.  

About 70% of accidents and failures are caused by organizational reasons, 
coming from the human (operator) mistakes and human factor influence. 

The detailed analysis of traumatism accidents among workers of the power 
economy of food industry proves that the process of their development and rise is 
characterized, as a rule, with the logic connection of casual events which appear on 
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the different stages of the emergency process or irregular situation with different 
frequency.  

It is opportune to use logic-imitating modeling based on the method of the 
“Fault tree” for the signification and studying the logical connections between these 
events, for their quantitative evaluation and analysis.  

If the crisis or emergency situation happens on the enterprise, managers or 
responsible persons have to react momentarily, as the delay of the decision-making or 
wrong decision can cause negative consequences. In most cases, important decisions 
in crisis situations can be incorrect because of managers’ unawareness about the 
system of processing: how would the concrete decision influence the factory 
functions; therefore, chain reaction happens causing breakdown of the major 
equipment or even occupational failure.  

Modeling at the method of the “Fault tree” provides taking into account different 
operational factors about the machines reliability, professional qualities and 
psychophysiological features of the operator, and the condition of the operating 
environment, that form primary (basic) events-hazards, with their later transgression 
into intermediate events, which, with some circumstances, form the main event-
consequence. Taking into account all these factors existence, we build logical model 
of running the traumatism-hazardous process with the later investigation of its major 
characteristics (pic.1). 

In some cases, evaluation of system reliability can be presented as a multistage 
process, with each previous condition having several next ones.  

 
Pic. 1. System of the development of the «Fault tree» [6] 

 
The event can be realized after one or several steps on the way to the final (root) 

event. Having huge amount of finals and steps, it is too difficult to count all the 
conditions. This process can be taken into order and simplified to the mechanical 
operations with the help of the “final tree” building. Absolute probability of each 
result is defined as product of all probabilities marked on the tree limbs, starting from 
the concrete result and finishing at the root of tree (its basic condition). 
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The “Fault tree” building begins from formulating the final message about the 
system breakdown (full stop of the processing). To characterize the reliability of the 
system, final message is connected with the event, which caused functioning failure 
in the explored time interval, with the specified criteria. 

The “Fault tree” method is the most general one, used for giving logic of 
breakdowns of technical systems. It is given in the form of graphic hierarchical 
system, which, using edges of graphs and logic operators AND, OR (which mean 
product and sum of the events), connects failures of elements with the breakdown of 
the object. 

Failures – basic events – are the events, related to the collapse of system’s 
elements, unavailability of the equipment because of maintenance, trials or other 
circumstances, personnel’s mistakes, which may provoke the undesired event. The 
“Fault tree” is the model of different parallel and sequential chains of failures, 
forming the realization of preliminary defined negative event.  

Method of the “Fault tree” is based on the deductive analysis of failures; it gives 
the possibility to define the undesired condition of the system (failure rise), analyze 
the system taking into account the conditions of exploitation for finding out all the 
possible scenarios of the negative event’s development. Therefore, the “Fault tree” 
shows logical interconnections of basic events, followed by negative event, situated 
in the top of the tree. The “Fault tree” schemes accurately define logical 
combinations of basic events leading to the top event (pic.1).  

Building the tree of failures and incapable conditions assists to the detailed 
analysis of reasons of failures, and to the development of the most effective measures 
for their elimination. Such analysis is made for each period of functioning, for each 
element or the whole system. It is one of the means to define reliability of 
anthropogenic systems, which is connected with the evaluation of risks of natural and 
anthropogenic character. Such approach is getting widespread in Europe, in the 
evaluation of anthropogenic hazard of many activities. It is considered, that guideline 
SEVEZO II, having wide covering, integral character and direction into the 
prevention of breakdowns, helps to create some base for more effective regulation of 
situations, connected with risk [6]. 

Methods of analysis of risk of industrial factories differ with their extremely 
high labor intensity, data indeterminacy and existence of subjective feedbacks. One 
of the main problems of modeling failures and processes of their development is 
connected with the necessity of automation of building models and realization of 
variable calculations for studying the scenarios of failure situations development. 
That allows to lower the subjectivity of experts’ conclusions. 

Technique of usage of this risk evaluation method is described in modern 
scientific and technical literature and regulatory documents [2, 3]. There are software 
solutions, which allow to automatize the procedure of getting risk evaluations with 
this method [5]. 

Let us look at the objective approaches usage while building the “Fault tree” for 
boiler units working at the fluid fuel. 

Exploitation of boilers on the fluid fuel demands huge experience and attention 
of operators. Inattention or mistake while directing the fuel regime may cause heavy 
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consequences. Operator has to know and take into account dangerous qualities of 
combustion gases, meaning their explosive-hazardous character. 

The most widespread reasons of forming the explosive-hazardous gas-air 
mixture are: lack of airing of fireplace and gas-pipes; supply of gas to the igniter 
before the initiating impulse importation or formation; flame-out of mobile ignition 
source in the fireplace at the igniters switching; attempt of flaming the neighboring 
igniter from the working one without the inflammatory flare use; repeated switching 
on the igniters after the flame-out of inflammatory or main flare without the 
preventive airing of the fireplace and gas-pipes; incorrect or ill-timed opening of taps 
before the igniters; incorrect airing of the gas-pipes before setting the boiler to work 
[4]. 

With the incorrect rating of boilers on fluid flow, which means destabilization of 
burning (lift or flashback of fire at the rapid changes of rating, defects of gas-igniting, 
draught and stabilizing devices, damages of gas and air pipes etc.), explosive-
hazardous gas-air mixture can appear in the fireplaces, gas-pipes and flues. If its 
temperature reaches the temperature of deflagration, the explosion of mixture comes 
possible, no matter whether it happened in full volume or part of it. 

Widespread reasons of boilers breakdowns are: mechanical damage of pipes, 
irregularities in the procedure of airing, lowering of the water level, gaps of water 
treatment, overregulatory augmentation, pollution of boiler water, non-following the 
procedure of warming, lowering pressure to vacuum of storage in inappropriate 
conditions, fuel explosion [1]. 

Fuel explosion is one of the most hazardous situations in the exploitation of 
boilers. The reasons for most of the explosions are bad fireplace cleaning or 
oversaturation of gas-and-air mixture, which appears in the unburnt fuel 
concentration in the fireplace. 

Methods of analysis of industrial productions’ risk differ with their high labor 
intensity, lack of data determinacy and existence of subjective feedbacks. One of the 
main problems of modeling failures and processes of their development is connected 
with the necessity of automation of models building and realization of variable 
calculations for studying the scenarios of the failure situations development. It allows 
to lower subjectivity of experts’ conclusions. 

Modeling by the method of the “Fault tree” involves taking into account 
different production factors about the machines reliability, professional qualities and 
psychophysical features of human-operator and condition of the industrial 
environment, which form primary (basic) events-hazards, with their further 
transgression into intermediate events, which form then, with some circumstances, 
main event-consequence. Taking these factors into account, we build the logical 
model of traumatism-hazardous process development with further investigation of its 
main characteristics. 

We demonstrate the example with a piece of model of conditional traumatism-
hazardous process at the maintenance of boilers, working on the fluid fuel, on the pic. 
2, where the main event A (traumatism of personnel, stoppage of power economy, 
stoppage of manufacturing process on food processor) with the help of «AND»-
operator is divided into intermediate events Y1, Y2 and X (thus, explosion of vessel 
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which works under pressure; pipes destroy; air pollution). These ones, by the same 
token, using operators «AND», «OR» and «TABOO», are divided into primary 
events: Y1 – into Z1, Z2, Z3, (personnel mistakes, disturbance of operating regime); 
Y2 – into Z4, Z5 (non-following rules of occupational safety); X – into Z6 and W 
(incorrect decision-making in the situation of failure).  

Using rules of logic algebra, we write formula for the description of traumatism-
hazardous process development at the maintenance of boilers which work on the fluid 
fuel, taking into account logical content of events’ interconnections: 

PA= PY1∩PY2∩PX = (PZ1∩PZ2∩PZ3)∩(PZ4∪PZ5)∩PZ6∩PW 
 
Giving the logical connections algebraic content, we write formula for definition 

of the probability of happening the undesired consequence: 
 

PA= PY1·PY2·PX = (PZ1·PZ2·PZ3)·(PZ4·PZ5–PZ4Z5)·PZ6·PW 
 

 
Pic. 2. A piece of model of conditional traumatism-hazardous process at the 

maintenance of boilers, working on the fluid fuel 
 

Therefore, the “Fault tree” method provides realization of deep analysis of 
probability of hazardous situations rise at the maintenance of boiler units, which are 
the elements of power economies of food processing enterprises, and demonstrates 
decomposition of events, which influence the rise of the main event-consequence. It 
is the instrument for qualitative and quantitative analysis of the investigated events, 
and for definition of their main characteristics, in particular, for the quantitative 
evaluation of levels of occupational risk of boilers operators at their maintenance. 

The analysis of the “Fault tree” is valuable because of several reasons: it eases 
analysis of complex systems reliability; gives the possibility to throw the unreliable 
places into sharp relief; gives the possibility of qualitative and quantitative analysis of 
system’s reliability; allows specialists to concentrate on separate concrete system’s 
failures in turn; provides objective information about the system behavior and 

X 
W 

A 

Y2 Y1 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 
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specialties of work. 
The major efficiency of the “Fault tree” method, comparing with other methods, 

is in the limitation of analysis with finding out only those elements of system and 
events, which assisted to the concrete failure of the system or its breakdown [5]. 

Deficiencies of the “Fault tree” method are: time and expense needed for its 
realization; the «Fault tree» is a logical scheme, which allows only two states: 
working and failure; difficulties in considering the condition of partly elements 
failure, as it decides that system condition is either working or failed; difficulties with 
analytical decision-making for the trees containing reserve and recovery assemblies 
with priorities, and with the calculation of multiple failures; reliability experts need to 
have deep understanding of specialties of system functioning and to study failure of 
one concrete function; the “Fault tree” describes the system in the concrete moment 
of time (usually in stale regime) and shows that circumstances sequence is sometimes 
impossible.  

To find and demonstrate causative connection with the help of the “Fault tree”, 
you need elementary blocks, subdivisions and connections of huge amount of events. 

Elementary automation of power systems control by the modern principles can 
eliminate the problem of peak ratings. Effective organization of manufacture means 
uniting of all the cycle of provision, marketing, calculations and management into it, 
while in the existing system we don’t have necessary connections, common 
consumers and common operators’ management. Provision of constant maintenance 
of the equipment and its well-timed service may prevent breakdowns on the 
enterprise. 

The «Fault tree» will help to foresee possible breakdowns and failures in the 
manufacture. It will also help manager to choose the right action of further reacting in 
the alike situations.  

Therefore, well-timed discovery of hazards on the enterprise and development 
of plan and measures for elimination of production accidents will assist to managers 
handle with such cases better and faster. This will do with the help of creation of 
system for the prevention of some elements of the equipment failures. These 
measures will save the employees from the occupational traumatism and improve 
occupational safety at the enterprise. 
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Аннотация. В работе рассмотрены возможные причины снижения 
механические и эксплуатационные свойства отливок из среднеуглеродистой 
стали вследствие формирования неблагоприятной структуры, которая 
характеризуется большим размером зерен, расположением феррита по 
границам зерен в виде сетки и нередко с образованием игл видманштеттова 
феррита.  

Объектом исследования была литая среднеуглеродистая конструкционная 
сталь 45Л. Предметом исследования являлись изменения структуры и свойств 
этой стали в литом состоянии и после термической обработки. 
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Ключевые слова: конструкционная сталь, микроликвационная 
неоднородности, дефектных структур, механические свойства. 

Abstract. This article shown the possible reasons for the decrease in the 
mechanical and working properties of castings which made from intermediate-
carbon steel. This decrease due to the formation of an unfavorable structure 
characterized by a large grain size, the arrangement of ferrite along the grain 
boundaries in the form of a grid, and often with the formation of needles of a 
Vidmanstatt ferrite.  

The object of the study is cast structural intermediate-carbon steel 45L. The 
subject of the study is the changes of structure and properties in this steel in the cast 
state after the heat treatment 

Key words: structural steel, microliquation of heterogeneity, defect structures, 
mechanical properties. 

 
В поликристаллических материалах, к которым относится сталь, 

механические свойства в значительной степени зависят от размера зерна.  
Влияние величины зерна d  на сопротивление металлов и сплавов 

пластическому деформированию под действием внешних механических 
воздействий описывается законом Холла-Петча: 

,                                          (1) 

где σт
н

 - нижний предел текучести сплава; τо - напряжение сдвига в 
отсутствие действия границ зерен; ks - коэффициент, характеризующий 
концентрацию напряжений у вершины полосы скольжения; М - среднее 
значение ориентационного фактора (учитывает ориентацию систем скольжения 
относительно приложенного напряжения для поликристаллических металлов с 
разной структурой): 

ГЦК ОЦК ГПУ 
М=2,9 М=3,1 М=6,5 

Еще более существенную роль в снижении характеристик механических 
свойств литой среднеуглеродистой нелегированной стали играет ослабление 
зернограничных областей сплошной или разорванной сеткой феррита, который 
имеет очень малую прочность. Как следствие развивается межзеренное 
разрушение. 

Кроме того в литой стали возможно образование феррита игольчатой 
формы, так называемой видманштеттовой структуры (рис. 1) [1,2,3]. 
Образование видманштеттова феррита возможно в интервале температур от (А3 

−50)°С до 600-550°С. По мере увеличения содержания углерода в стали доля 
видманштеттова феррита в структуре уменьшается. 

Однако из-за крупнозернистого строения в литой стали вероятность 
формирования видманштеттового феррита существует до весьма высоких 
содержаний углерода вплоть до 0,5…06% и развивается при охлаждении 
отливок с весьма умеренной скоростью. 
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Рис.1. Микроструктура стали 45Л в состоянии после литья  

 
В отливках из стали 45Л зерно крупное и видманштеттовый феррит 

обычное явление. 
Описанные в литературе механизмы образования видманштеттова феррита 

[3,4,5]: сдвиговой и послойный, вызывают образование плоских обширных по 
площади скоплений цементитных частиц, ухудшающих механические свойства 
стали, особенно ударную вязкость. Эти скопления термически устойчивы, 
более того при кратковременном или докритическом нагреве частицы в них 
коагулируют, еще в большей степени охрупчивая сталь [6]. 

Для преодоления отрицательного влияния наследственности 
видманштеттовых структур необходимо проводить высокотемпературную и 
достаточно продолжительную нормализацию отливок. Однако и 
высокотемпературная термообработка не всегда эффективно повышает 
ударную вязкость вследствие развития дендритной ориентированности 
феррито-перлитной структуры. 

Причиной дендритной ориентации перлито-ферритной структуры 
термообработанной литой стали является микрохимическая неоднородность 
ликвационного происхождения. 

Вывод. Таким образом, основными структурными дефектами, которые 
образуются или проявляются при нормализации и снижают механические 
свойства литых среднеуглеродистых сталей, являются наследственность 
видманштеттовой структуры и  дендритная ориентация перлита и феррита. 
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Анотація. В даній роботі ми розглянули проблему передчасного 

обводнення свердловин. Було описано основні причини обводнення свердловин 
та методи зменшення обводненості. Для підвищення продуктивності 
обводненої свердловини був запропонований метод забурювання бокового 
стовбура, описано його переваги та особливості. 

Ключові слова: обводненість, забурювання бокового стовбура, 
нафтовилучення, стовбур свердловини, вирізання колони. 

Abstract. In this paper we observe the problem of induced watercut increasing. 
Were described main reasons of watercut increasing in producing oil wells and 
methods of decreasing it. For increasing well efficiency the technology of drilling 
sidetrack wells was proposed, were described benefits and features.  

Key words: watercut, sidetrack wells, well efficiency, wellbore. 
1. Огляд проблеми підвищення обводненості нафтових свердловин 
Проблема обводнення нафтових, газових і газоконденсатних свердловин є 
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надзвичайно актуальною в даний час для нафтової і газової галузі світу. Висока 
обводненість продукції ряду нафтових і газових родовищ зумовлює 
актуальність широкого виконання робіт із ізоляції (обмеження припливу 
пластових вод. 

Джерелами обводнення можуть бути контурні, підошовні або “чужі” 
(верхніх, середніх чи нижніх пластів) води. Контурними водами, що 
обводнюють продукцію свердловин, називають пластові води, які початково 
розміщенні за контуром нафтового (чи газового) покладу, а в процесі його 
розробки підійшли через продуктивний пласт до інтервалів перфорації 
видобувних свердловин. До цього ж типу можуть бути віднесені і нагнітальні 
води.  

Причини обводнювання свердловин є наступними: 
а) надходження нагнітальної і контурної води продуктивним пластом; 
б) піднімання водонафтового (газоводяного) контакту; 
в) утворення конуса підошовної води; 
г) перетіканя води негерметичним заколонним простором; 
ґ) втрата герметичності (суцільності) експлуатаційної колони свердловини. 
Наслідки обводнення свердловин. Передчасне і аварійне обводнення 

пластів і свердловин спричиняє значне зниження поточного видобутку нафти 
(газу) та кінцевого нафтогазовилучення (вода марно, неефективно циркулює 
промитими об’ємами колектора, а в пласті залишаються “цілики” нафти), певні 
ускладнення в роботі свердловин. 

2. Основні методи зменшення обводненості нафтових свердловин 
Усі методи боротьби з обводненням нафтових свердловин можна 

розділити на дві групи: методи запобігання обводнення свердловин і методи 
ізоляції (обмеження) припливу води. 

До першої групи методів зменшення відбору води в процесі розробки 
нафтових родовищ відносимо: а) раціональну організацію заводнення; б) 
раціональну експлуатацію безводних і обводнюваних свердловин, а до другої : 
а) здійснення водоізоляційних робіт у видобувних свердловинах; б) 
регулювання профілю приймальності в нагнітальних свердловинах; в) 
створення потокоскеровувальних (потоковідхилювальних) бар’єрів у 
міжсвердловинних зонах пласта. 

З позиції недопущення передчасного обводнення пластів і окремих 
свердловин перша група методів регулювання процесу розробки покладу 
охоплює: 

а) оптимізацію режимів відбирання рідини; 
б) усунення непродуктивного запомповування шляхом ізоляції окремих 

перфорованих інтервалів у нагнітальних та видобувних свердловинах; 
в) створення потокоскеровувальних бар’єрів у між свердловинних зонах 

нафтового пласта; 
г) організація одночасно-роздільної експлуатації (відбирання, нагнітання) 

декількох пластів у одній свердловині на багатопластових нафтових 
родовищах. 

3. Опис переваг та особливостей методу забурювання бокового 
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стовбура. 
Маючи обводнену нафтову свердловину ми можемо застосувати техніку 

забурювання бокового стовбура. Це дасть нам можливість обійти обводнену 
зону і дістатися до необводненої частини пласта. Також завдяки забурюванню 
бокового стовбура ми можемо розкрити не задіяні експлуатацією продуктивні 
пласти. 

Технологія забурювання бокових стовбурів свердловин є одним із 
найпродуктивніших методів, який дозволяє підвищити видобуток нафти на 
покладах з давньою історією розробки і продовжити експлуатацію свердловин, 
які не піддаються відновленню іншими способами. Створення бокових 
стовбурів дозволяє отримати видобуток з незадіяних шарів та ділянок, 
забезпечує доступ до важкодоступних локальних скупчень корисних копалин, 
які неможливо видобути шляхом вертикального буріння (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Технологія буріння бокового ствола в нафтонасичену зону 

 
Важливою перевагою, якою володіє технологія забурювання бокового 

стовбура, є збільшення нафтовилучення. Використання таких робіт дозволяє 
зменшити витрати на освоєння родовища. 

Сама технологія забурювання бокового стовбура свердловин включає в 
себе застосування різних способів роботи: це може бути і вирізання частини 
колони, клинове буріння з відхиленням. Слід зазначити, що використання 
бокових стовбурів однаково ефективно для всіх відомих типів родовищ, при 
цьому собівартість видобутих продуктів буде нижчою , і окупність будівництва 
здійснюється протягом 2 років або швидше. 

Висновки 
Застосування методу забурювання бокового стовбура дозволяє нам 
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збільшити продуктивність в обводнених свердловинах, розкриваючи незадіяні 
частини пласта. Багатократно зменшуються витрати за рахунок відсутності 
потреби на облаштування гирла чи буріння нової свердловини.  
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Анотація. Робота присвячена проблемі дослідження горизонтальних 

свердловин з використанням струминних насосів та застосування технології 
колтюбінг для оперативної доставки геофізичних приладів. Описується 
принцип роботи струминних насосів та переваги їх використання у 
свердловинах з горизонтальним закінченням. Також наведені приклади 
поверхневого обладнання для експлуатації та попередньої підготовки продукції 
горизонтальних свердловин. 

Ключові слова: горизонтальна свердловина, струминний насос,розробка, 
колтюбінг.   

Abstract. This paper devoted to the testing of horizontal wells using a jet pump 
and use of coiled tubing technology for rapid delivery of geophysical instruments. We 
escribed the principle of jet pumps and advantages of their use in wells with 
horizontal completion. There are examples of surface equipment operation and 
pretreatment production horizontal wells 

Key words: testing, horizontal wells , jet pump , coiled tubing technology. 
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Досвід впровадження горизонтального буріння показує, що розробка 

родовищ за допомогою горизонтальних свердловин дозволяє вирішити цілий 
комплекс завдань, які були не під силу при розробці родовищ вертикальними 
свердловинами.  

Тому останнім часом все більшого розповсюдження набуває практика 
розробки родовищ горизонтальними свердловинами та впровадження  новітніх  
методів та технічних засобів, до яких і належать струминні насоси. 

Використання струминних насосів дозволяє в одному циклі робіт при 
освоєнні або штучній дії на привибійну зону реалізувати наступні види робіт: 

1) дослідження свердловини за даними кривих відновлення тиску; 
2) вплив на привибійну зону пласта багатократними миттєвими депресіями 

і репресіями; 
3) подання в зону пласта різних хімічних реактивів зі швидким видаленням 

продуктів реакції; 
4) дослідження свердловини на приплив при різних депресіях для 

побудови індикаторних діаграм. 
Пристрої дозволяють проводити наступні технологічні операції: 
- зниження вибійного тиску і виклик припливу з пластів; 
- діяння на пласти перепадами тисків; 
- геофізичні дослідження в режимі заданих значень депресій геофизичними 

приладами на каротажному кабелі, які не перевищують по діаметру 43 
міліметри; 

- багатоциклові гідродинамічні дослідження при режимах фільтрації, що 
встановилися і не встановилися, від менших депресій до великих з реєстрацією 
вибійного тиску автономними або дистанційними манометрами; 

- діяння на пласти малогабаритними приладами, які не перевищують по 
діаметру 43 міліметри (акустичними випромінювачами, нагрівачами і т. п.) в 
режимах депресії або нагнітання. 

- закачувати в пласти хімічні реагенти з подальшим викачуванням  
продуктів реакції. 

Перераховані операції можуть проводиться у будь-якій комбінації і 
послідовності. 

Пристрої складаються з корпусу і набору змінних насадок. Корпуси 
пристроїв спускають у свердловину і витягають з неї на 73мм насосно-
компресорних трубах (НКТ). Компонування колони НКТ при роботі з 
пристроєм включає пакер, що встановлюється нижче пристрою. Насадки 
доставляють в корпус і витягають з нього за допомогою каротажного кабелю. 
Пристрої приводяться в дію нагнітанням робочої рідини в насосно-компресорні 
труби насосними агрегатами, розташованими на поверхні. 

Для визначення КВТ проводять відкачування рідини (період припливу) 
пласта ежекторними насосами при даному вибійному тиску (початковому тиску 
КВТ) упродовж заданого часу. Після цього припиняють подачу рідини в НКТ і 
проводять реєстрацію КВТ. Час реєстрації КВТ визначається за показами 
манометра (якщо реєстрація проводиться дистанційним манометом) або 
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упродовж часу, прийнятого геологічною службою замовника. 
Технологія насосів дозволяє оперативно на стадії освоєння свердловини 

слідкувати за даними кривих відновлення тиску (КВТ), фільтраційними 
властивостями породи в привибійній і віддаленій зоні, а також створювати 
багатократні миттєві депресії і репресії на пласт. 

Технологія зручна тим, що : 
1. Визначати КВТ можна навіть при значному перевищенні 

гідростатичного тиску над пластовим, що неможливо отримати ніяким іншим 
методом; 

2. Визначення КВТ проводиться в обмеженому об'ємі підпакерного 
простору, що значно скорочує час реєстрації КВТ (в порівнянню з часом 
реєстрації в усьому об'ємі свердловини). 

Колтюбінг – найефективніша технологія доставки геофізичних приладів із 
застосуванням гнучкої труби, обладнаної трижильним геофізичним кабелем, з 
метою проведення досліджень в свердловинах з горизонтальним закінченням, в 
тому числі обладнаних компонуванням із змінним внутрішнім діаметром . 

 
Рис.1.  Схема розміщення обладнання колтюбінг при дослідженні та 

експлуатації горизонтальної свердловини зі струминним насосом. 
 
Призначення технології колтюбінг: 
Проведення промислово-геофізичних досліджень в горизонтальних 

свердловинах і свердловинах з боковим горизонтальним закінченням з метою: 
- Визначення робочих інтервалів, 
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- Джерел обводнення, 
- Оцінки технічного стану, 
- Розрахунку гідродинамічних параметрів. 
Технологія колтюбінг дозволяє проводити дослідження із застосуванням 

струминного насоса або ЕВН через байпасну систему. 
Переваги колтюбінгової установки: 
1. Більш висока ймовірність доставки приладів до глибини вибою за 

рахунок високої прохідності, яку забезпечує велике навантаження при русі в 
горизонтальній частині. 

2. Можливість виконання гідродинамічних досліджень свердловин (ГДС) 
під тиском без глушіння свердловини. 

3. Можливість проведення досліджень в свердловинах з низьким 
пластовим тиском шляхом виклику припливу за допомогою застосування 
струминного насоса з байпасною системою. 

Розглянутий вище спосіб доцільно використовувати в поєднанні з 
поверхневим обладнанням фірми обладнання фірми «Tech - Flo» та 
«Weatherford». Установки підготовки нафти «Tech - Flo»  призначені для 
проведення одночасно процесу сепарації газу, відділення вільної води та 
оперативного обліку продукції свердловин. Обладнання  фірми «Weatherford» 
дає можливість слідкувати за  процесом експлуатації та регулювати його 
дистанційно за допомогою автоматизованих засувок та ліній зв’язку з робочим 
центром Всі дані зареєстровані глибинними приладами передаються для 
обробки в центр. Також обладнання забезпечене автоматизованими засувками, 
якими можна керувати на відстані . 

Отож,пропонується ідея одночасного використання колтюбінгових 
установок з установками струминних насосів, з метою можливості 
оперативного здійснення дослідження і одночасної експлуатації горизонтальної 
свердловини. Наголошується, що експлуатація горизонтальної свердловини 
струминним насосом дозволяє проводити увесь комплекс геофізичних і 
гідродинамічних досліджень одним спуском свердловинного приладу що дає 
змогу вивчати властивості пласта та підібрати оптимальний режим роботи. 
Запропоновано використання обладнання, що  забезпечує дистанційне  
керування процесом експлуатації горизонтальної свердловини, що дозволяє 
слідкувати за всіма параметрами роботи свердловини і оперативно реагувати на 
їх зміни. 
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Анотація. Сьогодні розробка нафтових родовищ, оптимізація і оцінювання 

експлуатації потребує універсальних методів та моделей. Вони повинні 
виконувати прогноз видобутку нафти швидко і точно. Більшість з них 
потребує комплексу припущень і включають важкі математичні обрахунки. 
Тому існує проблема в розроблянні таких моделей, які б працювали безвідмовно 
з мінімальним часом обрахунку даних 

Дана стаття показує використання моделей та ілюструє реальний 
прогноз видобутку. 

Ключові слова: прогнозування, характеристики витіснення, аналітичні 
моделі. 

Abstract. Nowadays reservoir of oil fields, optimization and assessment of 
exploitation requires multiple methods and models. They should generate forecasts of 
oil production fast and reliable. Most of them need a lot of complex simulations and 
include difficult mathematic operations. There is the problem developing such models 
that work immediately without spending hours by doing  forecast.  

This paper states about using such models and illustrates the real forecast. 
Key words: forecasts of oil production, displacement characteristics, production 

curves, analytical models, reservoir engineering. 
Для прийняття об’єктивного рішення щодо подальшої розробки необхідно 

досконало володіти методами оперативного аналізу та вмінням правильно 
інтерпретувати отримані результати. На сьогоднішній день найбільш точними 
методами є методи математичного моделювання, які базуються на 
характеристиках витіснення. Нижче розглядаються методики оцінки 
дренованих запасів та прогнозування видобутку нафти за падінням дебіту в 
часі. Слід зауважити, що “правдивість” прогнозу за характеристика витіснення 
допустима лише на пізніх стадіях розробки, коли у пласт закачується велика 
кількість води і обводненість продукції досягає великих значень. 

Під характеристиками витіснення розуміють залежності між 
накопиченими видобутком нафти Qн, рідини Qр, води Qв, накопиченими 
об'ємами запомповуваної води Qз. Вони застосовуються при аналізі показників 
розробки на водонапірних режимах. Найбільш часто використовуються, 
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запропоновані Б.Ф. Сазоновим, А.А. Казаковим, С.Н. Назаровим. Показники 
тісно корелюються між собою, що дає ілюзію їх можливостей для якісного 
прогнозування. Однак, слід зауважити, що високі коефіцієнти кореляції є 
наслідком опосередненого зв’язку з часом. 

Характеристики витіснення базуються на тому, що на пізніх стадіях 
розробки покладу зв’язок між накопиченими видобутками в різних 
координатах має лінійний характер і відповідно можуть бути представлені у 
вигляді : 

Характеристика Формула 
Б.Ф. Сазонова  
А.А. Казакова 

 
С.Н. Назарова 

 
 

Нижче розглядається методика прогнозування видобутку нафти за 
характеристика витіснення на прикладі Луквинського нафтового родовища 
(поклад МЛ-2): 

 
Рис. 1. – Фактична зміна видобутку в часі 

 
Згідно вимог обирається останній спадний період, по якому виконується 

прогнозування не більше як на 1/3 від величини даного періоду. 
Методика побудови моделі полягає у наступних етапах : 
1. Розрахунок накопиченого видобутку по даному періоду ; 
2. Обрання запропонованої характеристики витіснення ; 
3. Визначення коефіцієнтів а і b шляхом оброблення фактичних даних ; 
4. За характеристикою витіснення розраховуємо теоретичні значення 

видобутку нафти, будуємо графічну залежність. 
5. Знаходимо середньоквадратичні відхилення та коефіцієнт кореляції. 
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Коефіцієнт кореляції – показник, який використовують для вимірювання 
щільності зв'язку між результативними і факторними ознаками у кореляційно-
регресійній моделі за лінійної залежності. За абсолютною величиною 
коефіцієнту кореляції коливається в межах від -1 до +1. Чим ближчий цей 
показник до 0, тим менший зв'язок, а чим ближчий він до ±1, тим зв'язок 
тісніший. Знак «плюс» при коефіцієнті кореляції означає прямий зв'язок між 
ознаками х і у, знак «мінус» – обернений. 

Отримані наступні результати прогнозу видобутку нафти за 
характеристиками витіснення: 

1. Г.С. Комбарова – r = -0.99889 
2. Б.Ф. Сазонова – r = 0.999877 
3. А.М. Пірвердяна – r = -0.999762 
4. С.Н.Назарова і Н.В.Сипачева – r = 0.99968 

 
Рис 2. – Прогнозування за характеристикою витіснення  А.М. Пірвердяна. 

 

 
Рис. 3. – Залежність фактичного і розрахованого накопиченого дебіту 
нафти від фактичного і розрахованого накопиченого дебіту рідини. 
 
Даний розрахунок проводився на основі фактичних даних розробки 
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Луквинського нафтового родовища з 1978 по 2008 рік. Для аналізу було 
вибрано дані по 2004 рік включно, а прогноз виконувався на наступні 4 роки, 
тобто на 2005, 2006, 2007 і 2008 роки.  

Суть полягала в тому, щоб порівняти фактичні і розраховані результати, 
таким чином підтвердити або спростувати твердження стосовно доцільності 
використання даних методик. На рис. 3 наведено дві лінії: чорна крива описує 
зв'язок між фактичними накопиченим дебітом нафти і накопиченим дебітом 
рідини, а червона – між розрахованими. На графіку чітко видно кореляцію 
фактичних і розрахованих показників розробки, що дозволяє використання 
описаної методики в промислових умовах. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що використання 
характеристик витіснення для прогнозування на пізніх стадіях розробки 
родовища дають достатньо точні для практичних цілей результати.  
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Анотація. У нафтовидобувній галузі зниження обсягів нафти головним 
чином пов’язане зі структурою порід-колекторів, більшість з яких становлять 
важковидобувні, енергетично-виснажені та високообводнені поклади, висока 
неоднорідність яких, призводить до нерівномірного вилучення нафти. 
Механічні методи впливу ефективні в твердих породах, коли створення 
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додаткових тріщин у привибійній зоні пласта дозволяє залучити до процесу 
фільтрації нові віддалені частини пласта. Один із найпоширеніших та 
перспективних методів інтенсифікації процесу витіснення, підвищення 
фільтраційно-ємнісних характеристик привибійної зони свердловин, є 
гідравлічний розрив пласта (ГРП). Тому, як показала практика, проведення 
ГРП є більш вигідним, ніж будівництво нової свердловини як з економічної, так 
і з точки зору розробки. У даній статті описуються особливості проведення 
інтервального гідравлічного розриву пласта у горизонтальних свердловинах. 

Ключові слова: гідророзрив пласта, горизонтальна свердловина, методи 
підвищення нафтовилучення, коефіцієнт нафтовилучення. 

Abstract. In the oil industry decline oil is mainly due to the structure of reservoir 
rocks, most of which are of hard, energy-depleted and highly flooded deposits, high 
heterogeneity which leads to uneven extraction of oil. Mechanical methods of 
influence effective in hard rock when creating additional cracks in the bottomhole 
formation zone allows you to attach to the filtration process of the new remote 
reservoir. One of the most popular and promising methods of intensification of the 
displacement, increased filtration-capacitive characteristics of face working space 
zone wells is hydraulic fracturing. Therefore, as the practice of hydraulic fracturing 
is more profitable than building a new well economically and in terms of 
development. This article describes the features of interval hydraulic fracturing in 
horizontal wells. 

Key words: hydraulic fracturing, horizontal wells, methods for increasing of 
factor of oil recovery, factor of oil recovery. 

Проведення гідравлічних розривів по свердловинах призводить до 
збільшення видобутку нафти, а також до інтенсифікації відбору наявного 
пружного запасу флюїду. Гідравлічний розрив пласта здійснюється для 
підтримання продуктивності свердловин. Його використовують для створення 
нових тріщин як штучних, так і для розширення старих (природних), з метою 
поліпшення взаємодії зі стовбуром свердловини і збільшенню системи тріщин 
або каналів для полегшення припливу і зниження енергетичних втрат у цій 
обмеженій області пласта.  

Від стану привибійної зони пласта суттєво залежать ефективність розробки 
родовища, дебіти видобувних, приймальність нагнітальних і та частка 
пластової енергії, яка може бути використана на підйом рідини безпосередньо в 
свердловині. Тому проведення гідравлічного розриву вимагає дуже ретельного 
вивчення термодинамічних умов, стану привибійної зони свердловини, складу 
та виду порід і рідин, а також систематичного вивчення вже накопиченого 
промислового досвіду на попередніх родовищах. 

Суть методу гідравлічного розриву пласта полягає в тому, що на вибої 
свердловини шляхом закачування в’язкої рідини створюються високі тиски, що 
перевищують в 1,5-2 рази пластовий тиск, в результаті чого пласт 
розшаровується і в ньому утворюються тріщини. 

Промислова практика показує, що продуктивність свердловин після ГРП 
збільшується, іноді, в кілька десятків разів. Це свідчить про те, що утворені 
тріщини з’єднуються з існуючими раніше, і приплив рідини до свердловини 
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відбувається з віддалених, ізольованих від свердловини до застосування ГРП, 
високопродуктивних зон. Про розкриття природних або утворення штучних 
тріщин в пласті дізнаються з графіків зміни витрати і тиску при здійсненні 
процесу ГРП. Утворення штучних тріщин на графіку характеризується 
падінням тиску при постійному темпі закачування, а при розкритті природних 
тріщин витрата рідини розриву зростає непропорційно зростанню тиску. Під 
час цього в неоднорідному за будовою колекторі в розробку підключаються 
продуктивні і не дреновані раніше пропластки. 

Ефективність гідророзриву залежить від певних факторів, таких як: тиску 
нагнітання рідини, темпу закачування, відсотка піску в цій рідині та ін. 

Найважливішим параметром проведення ГРП є тиск розриву пласта , при 
якому утворюються тріщини в породі. Встановлено, що можна оцінити тиск 
розриву пласта (1) за значенням вертикального гірського тиску : 

                                                             (1) 
Оскільки тиск  залежить від напруженого стану порід, який визначається 

не лише глибиною їх залягання, то така оцінка дуже ненадійна. Метод 
визначення очікуваного тиску розриву пласта з урахуванням напруженого 
залягання порід оцінюється шляхом пробного випробування приймальності 
свердловини. 

В ідеальних умовах тиск розкриття  повинен бути менше гірського 
тиску , який створюється товщею вищезалягаючих порід. Однак, в реальних 
умовах у пласті можуть зустрічатися глинисті прошарки, що володіють 
пластичними властивостями. В процесі буріння, коли свердловина не 
обсаджена, під дією ваги верхніх порід може статися видавлювання глини з 
пласта в свердловину і часткове розвантаження пласта, розташованого під 
глинистими пропластками, що призводить до зниження тиску гідророзриву. 

Розглянемо випадок поінтервального гідравлічного розриву, на прикладі 
вже пробуреної горизонтальної свердловини, яка обсаджена експлуатаційною 
колоною та зацементована. На колоні гнучких труб у свердловину спускають 
перфоратор до необхідного інтервалу і перфорують колону, з’єднуючи таким 
чином пласт і свердловину. 

Після цього зі свердловини піднімають перфоратор і починають 
гідравлічний розрив першого інтервалу. Рідина для гідравлічного розриву 
складається головним чином з води, а також містить пісок, що відіграє роль 
розклинюючого агенту (пропанту), та додаткові хімічні речовини. Кількість 
рідини розриву, тиск її нагнітання вибирають виходячи з розрахунків у 
відповідності до пластових умов, міцності колекторів тощо. Вибір пропанту 
також залежить від глибини свердловини та міцності порід. Процес утворення 
тріщин контролюють за допомогою відповідного обладнання для проведення 
ГРП, використовуючи для цього різні технології та устаткування.  

Після утворення системи необхідних тріщин і зняття тиску у свердловину 
опускають спеціальні пакери. Їхня конструкція і принцип дії є різноманітними. 
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Пакер встановлюють вище інтервалу гідророзриву. Встановлення пакера вище 
інтервалу попереднього гідророзриву дає можливість ізолювати уже розкриту 
ділянку стовбура свердловини і перейти до другого інтервалу гідророзриву. 
Після цього відбувається знову описаний раніше процес (перфорація колони, 
гідророзрив відповідної ділянки, ізоляція цієї ділянки пакером) для наступної 
ділянки. 

Кількість інтервалів, на яких буде здійснено гідророзрив залежить від 
довжини горизонтальної ділянки свердловини та економічної доцільності. 
Схематично процес поінтервального утворення тріщин у пласті, внаслідок 
гідророзриву, наведено нижче (рис. 1). 

 

 
Рис. 1.  Схема поінтервального утворення тріщин у пласті при здійсненні 

гідророзриву в горизонтальній свердловині 
 
Отже, поінтервальний гідророзрив пласта в горизонтальних свердловинах 

є досить вигідним та дієвим способом інтенсифікації видобування нафти та 
газу. Для проектування процесу застосовують складні розрахунки, що дають 
уявлення про динаміку процесу розвитку тріщин на фоні постійної зміни 
властивостей запомпованої рідини під впливом температури, швидкості руху по 
тріщині, інфільтрації у стінки тріщини тощо. 

Проблемами залишаються ініціація розвитку тріщини саме у заданому 
інтервалі пласта і розвиток їх у певному напрямку, створення новітніх 
конструкцій насосних агрегатів підвищеної продуктивності та визначення 
способів додаткового зменшення гідравлічних втрат у свердловині. 
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Аннотация. В работе рассмотрены влияние модифицирования лигатурами 
ФС30РЗМ30 и ФТи-30 после длительного хранения в мелкораздробленном 
состоянии на уровень механических свойств  средне- и низкоуглеродистых 
сталей. 

Объектом исследования были конструкционные стали 20Л и 45Л.  
Целью являлось исследование изменения ударной вязкости 

модифицированной стали в зависимости от времени хранения модификатора. 
Ключевые слова: механические свойства, ударная вязкость, 

модифицирование, конструкционная сталь 
Abstract. In operation the modifying effect ligature ФС30РЗМ30 and ФТи-30 

after long-term storage in melkorublenoy state at the level of mechanical properties 
of medium - carbon steels.  

The object of the study was structural steel 20L and 45L.  
The aim of the study was the change of the impact toughness of the modified 

steel depending on storage time modifier. 
Key words: mechanical properties, toughness, modification, structural steel 
Большое количество работ в области теории и технологии 

модифицирования сталей не сложились в стройную теорию модифицирования, 
что не обеспечивает прогнозирование изменения свойств металла под 
воздействием добавок модификаторов. 

Трудности в развитии теории и технологии модифицирования в 
значительной  мере связаны с тем, что в качестве модификаторов применяют 
термодинамически активные  элементы (кальций, магний, редкоземельные 
металлы, титан, цирконий). 

Одновременное присутствие модификаторов в металле как в растворенном 
состоянии, так и в виде химических соединений с примесями стали затрудняет 
аргументированную классификацию механизмов влияния добавок 
модификаторов на процесс структурообразования и формирование физико- 
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механических свойств различного класса сталей. 
Поэтому выбор и разработка наиболее эффективного, экономичного 

модификатора и его оптимальной дозировки стали для конкретных условий 
производства теоретически весьма затруднительно и требует большого объема 
дополнительных исследовательских работ. 

Анализ зависимости ударной вязкости стали 20Л и 45Л от времени 
хранения модификатора в размолотом состоянии показывает, что через 48 
часов хранения лигатуры ФС30РЗМ30 модифицирующий эффект от ее 
присадки не проявляется. Эффект модифицирования лигатуры ФС30РЗМ30 
после длительного хранения в мелкораздробленном состоянии практически 
равен присадке в жидкую сталь ферросилиция марок ФС20-ФС45.  

Для стали, модифицированной ферротитаном, не отмечено снижение 
ударной вязкости даже при применении материала, хранившегося в размолотом 
состоянии до 30 суток.  

Результаты испытаний ударной вязкости сталей 20Л и 45Л с 
использованием модификаторов с различным сроком хранения в 
раздробленном состоянии приведены в табл.1 и графически представлены на 
рис. 1 и рис. 2.  

Таблица 1 
Ударная вязкость сталей 20Л и 45Л в зависимости от  

длительности хранения модификатора в раздробленном состоянии 
Марка 
 стали 

Модификатор Время 
хранения, ч 

Ударная 
вязкость, 
Дж/см2 

20Л ФС30РЗМ30 0 
24 
48 
72 

72,1 
68,7 
62,4 
61,7 

ФТи-30 0 
24 
48 
72 

65,5 
67,2 
63,6 
69,5 

45Л ФС30РЗМ30 0 
24 
48 
72 

41,0 
38,5 
34,6 
34,0 

 ФТи-30 0 
24 
48 
72 

45,5 
42,2 
43,6 
43,6 

 
Явление «пассивации» редкоземельных металлов в лигатуре ФС30РЗМ30 и 

высокой «живучести» раздробленного ферротитана легко объясняется меньшей 
активностью по отношению к кислороду  у титана, чем у редкоземельных 
металлов цериевой группы, способностью титана образовывать прочные тонкие 
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пленки окислов на поверхности кусков  ферротитана. Также этому 
способствует наличие пор в кусках лигатуры ФС30РЗМ30. На одном 
квадратном миллиметре поверхности лигатуры ФС30РЗМ30 можно насчитать 
3-4 микроскопические поры диаметром до 0,05мм.  

 
                            а                                                              б 
Рис. 1. Зависимость ударной вязкости стали 20Л от времени хранения 

модификатора в размолотом состоянии: а – лигатура ФС30РЗМ30; б – 
лигатура ФТи-30 

 
       а                                                           б 

Рис. 2. Зависимость ударной вязкости стали 45Л от времени хранения 
модификатора в размолотом состоянии: а – лигатура ФС30РЗМ30;  

б – лигатура ФТи-30 
Ферротитан ФТи-30 значительно легче  дробится по сравнению с 

лигатурой ФС30РЗМ30 и образует при помоле куски однородного состава, 
причем фракции наиболее приемлемой при модифицировании. Размол 
лигатуры ФС30РЗМ30 сопровождается большим выделением пыли, которая 
может служить причиной взрыва и пожара.  

Рассев модификаторов по фракциям после размола в одинаковых условиях 
дает 76% мелкой фракции модификатора ФС30РЗМ30 и только 21% 
ферротитана. (табл. 2). 

Таблица 2 
Фракционный состав модификаторов ФС30РЗМ30 и ФТи-30 

Модификатор Количество модификатора фракций, % 
До 1,0 мм 1,0-3,0 мм 3,0-6,0 мм 

ФС30РЗМ30 76 19 5 
ФТи-30 21 77 2 
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Таким образом, модифицирование лигатурой ФС30РЗМ30 эффективно 
только в течении первых суток после размола, что соответствует 
рекомендациям технической литературы [1-3]. 

Правильная организация подготовки лигатуры ФС30РЗМ30 потребует: 
- создание участка размола материалов и оснащения его  оборудованием во 

взрыво-пожаробезопасном исполнении; 
- оснащения участка размола сильной приточно-вытяжной вентиляцией; 
- размола модификатора в количестве, необходимой для работы 

плавильного отделения в течении одной смены; 
- рассева модификатора с удалением пылевидной фракции, не годной для 

использования. 
Вывод. Таким образом, ферротитан марки ФТи-30 допускается хранить в 

размолотом состоянии неограниченно долго без потери модифицирующих 
свойств. 

Ферротитан также допускается использовать без размола путем 
непосредственной присадки в печь перед сливом первого ковша металла. 
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оцінці споживчих властивостей піноподібної солодкої страви «Повидлянка». 
Завдання дослідження включали розробку солодкої страви із заданими 
споживчими властивостями; дослідженні основних властивостей піни та 
особливостей її формування в залежності від додавання дієтичних добавок їх 
оптимальної концентрації в системі. 

Ключові слова: функціональні харчові продукти, солодкі страви, піна, 
порошок кореня солодки, квітковий пилок 

Abstract. The purpose of research was to develop recipes, technology 
assessment and consumer properties spumy desserts "Povydlyanka." Research 
objectives included developing a sweet dish with the set consumer properties; study 
the basic properties of the foam and features its formation based on adding dietary 
supplements to optimal concentration in the system. 

Key words: functional food, ssweet foods, foam, powder of licorice root, flower 
pollen 

Вступ.  
У закладах ресторанного господарства значна частка продукції 

це − солодкі страви та напої, з яких найбільшим попитом користуються вироби 
з пінною структурою. Аналіз роботи діючих ЗРГ показав, що останнім часом 
виробництво солодких страв із пінною структурою значно збільшилося, також 
розширився асортимент даної групи продукції. Проте продукція, що 
виробляється і реалізується, в повному обсязі не задовольняє потреби 
споживачів. Чинниками, які стримують її виробництво, є трудомісткість, 
багатоетапність технологічного процесу виробництва, відсутність сировини зі 
стабільними показниками якості [1].  

Мета та завдання полягають в: 
• удосконаленні технології приготування та покращення рецептурної 

композиції солодкої страви української кухні «Повидлянка» додаванням 
дієтичних добавок: квіткового пилку та кореня солодки (Glycyrrhiza glabra).  

• дослідженні основних властивостей піни та особливостей її формування 
в залежності від додавання дієтичних добавок їх оптимальної концентрації в 
системі. 

Основний текст 
«Повидлянка» готується методом збивання білків та введення їх у харчову 

композицію, яка складається з повидла, манної крупи та масла вершкового. Для 
покращення стабільності піни нами запропоновано вносити в композицію 
порошок кореня солодки, крім піноутворюючих властивостей, містить 
фізіологічно активні речовини, склад яких представлений в таблиці 1. 

Як видно з даних табл. 1, піноутворююча властивість сухого екстракту 
кореня солодки обумовлена високим вмістом в його складі гліциризинової 
кислоти. Поряд з цим, екстракт кореня солодки містить широкий спектр 
дефіцитних фізіологічно функціональних нутрієнтів, що визначає його 
використання в якості регулятора водно-сольового балансу організму людини, 
імуномодулятора в комплексній терапії захворювань органів дихання, 
шлунково-кишкового тракту, системи кровообігу, нервової системи, цукрового 
діабету та ін. Особливо слід відзначити високий вміст мікроелемента селену, 
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який акумулюється коренем солодки і перетворюється в біозасвоюване 
з'єднання. 

Табл. 1 
Хімічний склад порошку кореня солодки (Glycyrrhiza glabra) [2]. 

Назва нутрієнта Вміст нутрієнта 

Гліциризинова кислота, % 19,5…23,0 

Вуглеводи, % 53,…59,3 
в том числі:  
полісахариди 3,0…6,0 
моно- та дисахариди 17,0…19,0 
крохмаль 25,5…32,3 
пектин 4,0…5,8 
Дубильні речовини, % 10,4…11,4 
Флавоноїди, % 3,0…4,0 
Органічні кислоти (винна, лимонна, 
яблучна, фумарова) 4,0…5,2 

Ефірна олія, % 0,02…0,03 
Вітамін С, мг% 25,0…30,0 
Зола, % 7,0…7,9 
Макроелементи, мг/г:  
калій 14,0…14,5 
кальцій 11,0…11,5 
марганець 2,2…2,4 

Мікроелементи, мг/г: 
залізо 0,65…0,70 
магній 0,15…0,17 
мідь 0,27…0,31 
цинк 0,30…0,33 
селен 12,14…13,20 

 
Також для підвищення біологічної та харчової цінності «Повидлянки» 

пропонується додатково вносити квітковий пилок.  
Квітковий пилок містить всі відомі вітаміни та незамінні амінокислоти і 

велику кількість замінних; майже півсотні ферментів; десятки вуглеводів та 
мікроелементів; різні гормони, в тому числі «речовину зростання» - 
гетероауксин. Квітковий пилок застосовують для лікування цілого спектру 
захворювань – анемії, виразок шлунку, гастритів, використовується як 
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профілактичний засіб по запобіганню інфекційних та вірусних захворювань 
завдяки своїй імуномоделюючій активності [2]. Отже, квітковий пилок, є 
перспективним для створення та удосконалення кулінарних страв з різнобічною 
фармакотерапевтичною дією, а зокрема високою імуномоделюючою 
активністю. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Піни - це складні 
гетерогенні системи, які характеризують текстуру багатьох харчових продуктів. 
Вони надають об’єм і характерні органолептичні характеристики таким 
продуктам, як збиті вершки та морозиво, і легку, повітряну текстуру випеченим 
виробам. Неправильно сформована або нестабільна піна призводить до 
отримання щільних продуктів із низьким об’ємом, які не відповідають 
споживчим характеристикам. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що збита десертна 
продукція - це складна пінна система, яка є надзвичайно нестійкою та потребує 
внесення різноманітних піноутворювачів та стабілізаторів. Численні 
експериментальні дані свідчать про те, що найбільш розповсюдженими 
піноутворювачами та стабілізаторами піни є білкові речовини, наприклад 
яєчний білок. Дві найбільш важливі характеристики піни - це об’єм піни та її 
стабільність. Об'єм піни залежить від здатності піноутворювача до адсорбції на 
межі розподілу фаз і швидкого зниження поверхневого натягу та енергійності 
збивання. Стабільність піни залежить від здатності піноутворювача давати 
стабільні міжфазні плівки і в'язку безперервну фазу. Хоча всі поверхнево-
активні речовини здатні до зниження поверхневого натягу та піноутворення, 
але не всі здатні до утворення стабільних пін. Насправді, деякі з них можуть 
гасити піну [3-4]. 

Також для утворення піни важливим показником є низький поверхнево 
активний натяг на межі розділення фази рідина-повітря. Низький поверхневий 
натяг дозволяє зменшувати товщину прошарку середовища між пухирцями  
утворенням великої поверхні розділення [5]. 

При відпрацюванні технології додавали квітковий пилок та коріння 
солодки до «Повидлянки». Коріння вносили у вигляді порошку, полярність 
якого практично дорівнює нулю та має високий поверхневий натяг. Такі 
дисперсні системи прагнуть мимоволі зменшити надлишок поверхневої енергії 
за рахунок адсорбції інших речовин. На поверхні харчових порошків 
розташовано безліч гідрофільних груп -ОН, -СН, -СО, які здатні утворювати 
водневі зв’язки з молекулами води. 

Експериментально встановлено залежність поверхневого натягу від 
концентрації дієтичних добавок (рис 1).  

Введення в повидлянку коріння солодки голої у концентрації від 4 до 15% 
дозволяє знизити поверхневий натяг до 44…45 мН/м.  

Результати дослідження свідчать про те, що гліциризинова кислота має 
поверхнево-активні властивості, адже при збільшенні його концентрації 
спостерігається зменшення поверхневого натягу. 

При вивченні ефективності піноутворення сухого порошку кореня солодки 
готували його розчини у воді з варіюванням концентрації від 1,0 до 6,0%. 
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бульбашок 1-3мм. 
Висновки.  
Доведено, що використання даних дієтичних добавок у технології солодкої 

страви «Повидлянка» дозволяє покращити вихідний продукт та забезпечує 
економічність технологічних процесів виготовлення готової продукції.  

Перспективи подальших досліджень. Подальшими дослідженнями 
передбачається вивчення хімічного складу нової страви. 
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Анотація. Сьогодні в Україні проблема екологічної безпечності продуктів 

харчування та питної води є надзвичайно актуальною. Так, до організму 
людини 70 % шкідливих речовин потрапляють з їжею, 30 % – з водою та 
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повітрям. Навіть за умови невисокої токсичності забруднюючих речовин  
тривале споживання продуктів та води, що їх містять, спричинює хронічну 
інтоксикацію і розвиток патологічних змін в організмі людини. До таких 
сполук відносяться і нітрати. Забруднення продуктів харчування і води 
нітратами небезпечне для здоров’я. Токсичність нітратів є наслідком ланцюга 
реакцій нітрат– нітрит – N-нітрозосполуки, які є канцерогенними речовинами. 
Нітрити здатні окислювати гемоглобін до метгемоглобіну, який не може 
переносити кисень – розвивається хвороба метгемоглобінемія летальні 
випадки від якої у дітей до одного року реєструються все частіше. Нітрати 
знижують резистентність організму та сприяють зростанню загальної 
захворюваності, зокрема інфекційними захворюваннями. 

Ключові слова: водні ресурси, нітрати, нітрити, технологія, безпечність, 
харчова промисловість. 

Abstract. Today in Ukraine the problem of environmental safety of food and 
drinking water is extremely important. Yes, the human body 70% of pollutants come 
from food, 30% - water and air. Even with low emission of pollutants and long-term 
consumption of water containing them, causing chronic intoxication and the 
development of pathological changes in the human body. These compounds include 
and nitrates. Contamination of food and water with nitrates is dangerous to health. 
Nitrate toxicity is the result of a chain reaction of nitrite nitrate - N-nitroso 
compounds, which are carcinogenic substances. Nitrites are able to oxidize 
hemoglobin to methemoglobin, which can not carry oxygen - evolving 
methemohlobanemiya disease, deaths from which children under one year registered 
more often. Nitrates lower the body's resistance and promote the growth of overall 
morbidity, including infectious diseases. 

Key words: water, nitrates, nitrites, technology, safety, food industry 
Вступ 
В наш час проблема видалення нітрат-іонів стає все більш важливою при 

підготовці питної води, що обумовлено високою токсичністю нітрат-іонів та їх 
поширенням у природних водах. У водні об'єкти нітрат-іони потрапляють з 
атмосферними опадами, з накопиченими твердими відходами, з побутовими 
стічними водами та стічними водами підприємств, а також у результаті 
використання мінеральних азотних добрив у сільському господарстві. У зоні 
надмірного застосування мінеральних добрив і пестицидів значно частіше 
зустрічаються гострі респіраторні захворювання, пневмонія, туберкульоз 
легенів, зростання числа захворювань печінки, серцево-судинної системи і 
виникнення ракових пухлин у шлунково-кишковому тракті [1]. 

Огляд літератури. 
Природна вода, тобто вода підземних джерел і поверхневих водойм – 

складна дисперсна система. Частина хімічних сполук у воді не розчиняється, 
утворюючи зважені речовини, суспензії або емульсії, інші розчиняються в 
різному ступені. Найбільшою мірою в воді розчиняються хлориди, сульфати і 
нітрати лужних і лужноземельних металів [1, 2]. 

При взаємодії нітратів з ароматичними і аліфатичними амінами в 
відкритих водоймах можуть утворюватися нітрозаміни і нітрозаміди, речовини, 
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які можуть надходити в воду джерел централізованого водопостачання. Дані 
сполуки добре розчинні, володіють високою стабільністю в водному 
середовищі і є активними канцерогенами і мутагенами [3]. 

Допустима добова доза нітратів, за даними експертів ВООЗ, становить 5 мг 
на 1 кг маси тіла, або 350 мг для людини з масою тіла 70 кг. За концентрації 
нітратів у воді на рівні гігієнічного нормативу (45 мг/л) протягом доби з 3 л 
води в організм людини може надійти 135 мг нітратів. Гострі отруєння в 
дорослих спостерігалися за надходження 1…4 г нітратів. Доза 8 г нітратів може 
призвести до загибелі людини, а доза 13…14 г є абсолютно смертельною [4]. 

Результати. Обговорення і аналіз. 
Метою даної роботи була оцінка якості питної води з бюветів та джерел 

децентралізованого водопостачання за вмістом нітратів та виявлення найбільш 
забруднених (небезпечних) місць для споживання питної води. Проблема 
забруднення водоносного горизонту нітрат-іонами є вкрай суттєвою для м. 
Києва та Київської області, в якій немає жодного району без перевищення 
цього показника у воді децентралізованого водопостачання [5, 6], чим і 
викликана актуальність нашого дослідження. проаналізувати загальний рівень  

Відбір проб проводили відповідно до ДСТУ ISO 5667-1–2003 [7]. 
Було відібрано і проаналізовано 45 зразків питної води із бюветів м. Києва 

та родовищ Київської області. Вміст нітрат-іонів визначали потенціометричним 
методом з використанням нітратселективного електроду відповідно до ГОСТ 
18826–73 [6]. 

Для отримання результатів використовували нітратомір ІТ-1201. Метод 
грунтується на принципі прямого визначення нітрат-іонів з використанням іон-
селективного електроду. Для цього відбирали проби по 25 см3 досліджуваних 
зразків, доводили об’єм до 50 см3 за допомогою 10 % фонового розчину 
алюмокалієвих галунів та проводили визначення кількості нітрат-іонів. 

Дослідження проводили в березні 2017 року, оскільки за деякими даними 
[8] саме у весняні місяці концентрація нітратів у воді сягає максимальних 
значень. Зокрема відібрано 10 зразків питної води із бюветів м. Києва та 30 
зразків із родовищ Київської області. Діапазон значень вмісту нітратів 
коливається від 8,56 мг/л до 10,06 г/л. 

Серед зразків, що відбиралися в м. Київ, представлено проби із бюветів 
Дніпровського, Подільського, Шевченківського, Голосіївського, 
Солом'янського, Печерського, Оболонського районів. Значення показників 
концентрації нітрат-іонів для бюветів м. Києва містяться в діапазоні 8,56 мг/л 
до 105,3 мг/л. Серед 11 проаналізованих зразків перевищення допустимого 
рівня нітратів вдвічі зареєстровано в 2 зразках (рис. 1): із бювету на 
вул. Дегтярівській Шевченківського району та бювету на вул. Каблукова 
Солом'янського району. 

Аналіз зразків із родовищ та бюветів Київської області свідчить про 
високий рівень забруднення нітратами – серед 34 аналізованих проб 23 мали 
значне перевищення допустимого рівня концентрації нітрат-іонів. 
Відстежується тенденція високої забрудненості води в сільській місцевості. 
Діапазон значень коливається від 71,2 мг/л до 10,06 г/л. 
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Рис. 1. Вміст нітратів у воді бюветів по районах м. Києва 

 
Критичний рівень нітратного забруднення зафіксовано у зразку із 

свердловини с. Гребінки, Васильківського району – ГДК перевищено у 200 
разів.  

Високі концентрації нітратів зафіксовано для зразків із м. Боярка Києво-
Святошинського району - перевищення ГДК в 50 разів; м. Біла Церква – високі 
рівні нітратів у всіх п’яти досліджуваних зразках  та с. Гоголів Броварського 
району – перевищено допустимі норми вмісту нітратів в майже 44 рази 
(табл. 1).  

Решта зразків мали незначне перевищення рівня ГДК [3, 6]. 
Таблиця 1 

Вміст нітратів у зразках води по районах Київської області 
№ 
з/п 

Місце забору проб Кількість зразків, 
(більше/менше) ГДК 

Концентрація 
NO3- 

min – max, мг/л 
1 Києво-Святошинський район 9 (4/5) 10,53 - 2251 
2 Броварський район 4 (2/2) 17,8 - 1961 
3 Обухівський район 3 (1/2) 40,96 - 650 
4 Макарівський район 8 (6/2) 13,56 - 960,3 
5 Васильківський район 4 (4/0) 333 - 10000,6 
6 Білоцерківський район 5 (5/0) 79,87 - 1522 
7 Вишгородський район 1 (0/1) 13,66 

 
Висновки. 
Зниження якості води спостерігається навесні та восени, коли в систему 

забору води потрапляють забруднювачі від очистки міських транспортних 
артерій, а також із промислових викидів. На основі проведених 
експериментальних досліджень показано, що питна вода з артезіанських джерел 
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м. Києва в основному відповідає санітарно-гігієнічним нормам щодо її якості, 
але деякі бюветні системи потребують додаткових заходів для її очистки.  

Вода з артезіанських джерел Київської області не відповідає нормам щодо 
вмісту нітратів, що можна пов’язати із відсутністю систем очистки 
промислових стічних вод та неконтрольованим застосуванням добрив в 
сільському господарстві.  
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Анотація. У роботі наведено результати дослідження якості цукрового 
печива різних вітчизняних торговельних марок під час зберігання. Встановлено, 
що протягом встановленого виробником терміну зберігання не відбулося 
істотного зниження якості зразків печива порівняно з показниками, 
визначеними одразу після його придбання. Усі зразки печива протягом 
зазначеного на пакуванні терміну зберігання за станом жирових компонентів 
вважаються якісними.  

Ключові слова: печиво цукрове, зберігання, якість, торговельна марка.   
Abstract. The paper presents the results of a study of the quality of sugar 

cookies of different domestic brands during storage. It was found that during the 
storage period established by the manufacturer, there was no significant decrease in 
the quality of the cookie samples compared to the indicators determined immediately 
after its acquisition. All samples of cookies during the storage period indicated on the 
packaging as for the fat components are considered to be of high quality. 

Key words: sugar cookies, storage, quality, brand. 
Вступ. Борошняні кондитерські вироби займають значну питому вагу в 

загальному обсязі продукції, що виробляється підприємствами та 
кондитерськими цехами. Серед їх різноманітного асортименту на частку 
цукрового печива приходиться близько 20 %. Цукрове печиво завжди було і 
залишається одним з найбільш улюблених серед населення борошняних 
кондитерських виробів [1]. 

Згідно стандарту на печиво термін зберігання цукрового печива 
коливається від 3 до 6 міс. [2], проте строк придатності продукції деяких 
вітчизняних виробників може складати більше встановлених меж. Тому дуже 
важливо своєчасно і правильно ще до закінчення гарантійних термінів 
зберігання визначити ступінь свіжості печива для того, щоб прискорити 
реалізацію доброякісної продукції, не допустити зайвих втрат і головним чином 
не нашкодити здоров'ю споживача. 

Основний текст. Об’єктами досліджень були зразки цукрового печива 
наступних вітчизняних торговельних марок (ТМ): печиво «До кави» (ТМ 
«Рошен»); печиво «Ювілейний букет» (ТМ «Бісквіт-Шоколад»); печиво 
«Карапуз» (ТМ «Конті»); печиво «Загора до чаю» (ТМ «Загора»); печиво 
«Чайний аромат» (ТМ «ЗКФ»); печиво «Фламенко» (ТМ «ЖЛ»); печиво «До 
чаю» (ТМ «АВК»); печиво «Корівкіна забавка» (ТМ «Домінік»); печиво 
«Лакомка. Молочне» (ТМ «Вигідна ціна завжди»); печиво «Українське» (ТМ 
«Розумний вибір»). 

Оцінку якості зразків цукрового печива під час зберігання було проведено 
згідно ДСТУ 3781-98 «Печиво. Загальні технічні умови». Печиво цукрове, взяте 
для дослідження, випускається фасованим. Досліджувані зразки печива були 
упаковані в полімерну плівку, а також у двошарові паперові і целофанові пачки. 

Аналіз маркування зразків печива показав, що строк придатності для 
споживання печива різних ТМ коливався від 5 до 11 міс. Проте згідно 
стандарту строк придатності цукрового печива складає 3 міс., а печива, 
упакованого у полімерну плівку, – 6 міс. Тому, печиво тільки п’яти ТМ 
(«Рошен», «Конті», «ЖЛ», АВК» і «Домінік») відповідало вимогам ДСТУ за 
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строками придатності. Печиво інших ТМ мало строки зберігання, що 
перевищували встановлені стандартом. 

Тому доцільним було дослідити зміну органолептичних, фізико-хімічних і 
мікробіологічних показників якості цукрового печива різних ТМ протягом 
встановленого чинним стандартом терміну зберігання, а також по закінченню 
терміну, який було зазначено на пакуванні. Досліджувані зразки печива 
зберігалися упакованими при температурі 18-25 °С і відносній вологості 
повітря 70-75 %. 

Проведені дослідження дозволили встановити, що під час зберігання 
органолептичні показники якості цукрового печива дещо змінювалися. Так, 
форма усіх зразків печива залишалася без змін. Поверхня виробів ТМ «Вигідна 
ціна завжди» і ТМ «Розумний вибір» по закінченню терміну зберігання, що 
зазначений у стандарті, була непідгорілою, шорсткуватою. Після більш 
тривалого зберігання поверхня ставала нерівномірно тьмяною. Печиво інших 
ТМ мало гладку поверхню, з чітким малюнком, непідгорілу, без вкраплень 
крихт. Зміна кольору печива під час зберігання спостерігалася тільки після 
закінчення терміну зберігання, зазначеного на пакуванні, у зразках ТМ «АВК», 
«Домінік», «Вигідна ціна завжди» і «Розумний вибір». З часом він став злегка 
тьмяний і неоднорідний. Смак і запах цукрового печива усіх ТМ змінювався 
незначно. Проте зразки печива ТМ  «Загора», «ЗКФ», «Вигідна ціна завжди» і 
«Розумний вибір» після зберігання характеризувались слабко вираженим і 
відчутним смаком і запахом. Проте сторонніх присмаку і запаху не відчувалося, 
як і в решті досліджуваних зразків. Слід зазначити, що печиво ТМ «Загора», 
«ЗКФ», «Вигідна ціна завжди» і «Розумний вибір» після зберігання протягом 
строку, встановленого ДСТУ, мало недостатню і нерівномірну пористість, а 
після терміну його зберігання, зазначеного на пакуванні, мало дещо розм’яклу 
консистенцію. Решта зразків цукрового печива, обраних для дослідження, 
характеризувалося рівномірною пористістю без пустот та слідів непромісу. 

Під час зберігання серед фізико-хімічних показників визначали такі 
показники, як вологість, намочуваність, а також перекісне число. Дослідження 
проводили одразу після придбання кондитерської продукції, а також по 
закінченню терміну її зберігання, зазначеного у стандарті і вказаного на 
пакуванні. 

Аналіз зміни масової частки вологи в зразках цукрового печива при 
зберіганні свідчить про зростання вологості продукту. Вологість печива у 
процесі зберігання підвищувалася в середньому на 1-2 % і не перевищувала 
вимог, встановлених ДСТУ, за цим показником. 

Незважаючи на те, що здатність печива до намокання залежить головним 
чином від технології виготовлення, під час зберігання цей показник теж 
змінюється. Так, намочуваність досліджуваних зразків цукрового печива 
знижувалася на 5-10 % порівняно з результатами досліджень, проведеними 
одразу після придбання продукції. Печиво ТМ «Вигідна ціна завжди» і ТМ 
«Розумний вибір» під час зберігання мало намочуваність, що не задовольняла 
вимогам.   

Важливим показником є також перекісне число жирової фракції печива, 
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оскільки воно відповідає за свіжість продукту. Результати експериментальних 
досліджень свідчать про те, що за показником перекисного числа усі зразки 
печива не перевищують гранично допустимих значень, хоча деякі зразки мають 
строки зберігання, що перевищують встановлені стандартом. Це, мабуть, можна 
пояснити використанням антиоксидантів у складі досліджуваних зразків 
печива. 

Результати визначення мікробіологічних показників печива свідчать про 
відсутність бактерій групи кишкової палички (у 0,1 г продукту), плісеневих 
грибів (у 1 г) і патогенних мікроорганізмів (в 25 г) протягом усього терміну 
зберігання.  

Висновки. Отже, під час зберігання цукрового печива істотних погіршень 
органолептичних і фізико-хімічних показників його якості виявлено не було. 
Проте спостерігалося зниження якості печива деяких ТМ, яке зберігалося 
протягом терміну, що перевищував встановлений стандартом, за окремими 
показниками (поверхня, колір, вигляд у розломі). Мікробіологічний аналіз 
досліджуваних зразків цукрового печива показав, що всі зразки протягом 
передбаченого терміну зберігання відповідали за мікробіологічними 
показниками вимогам стандарту. 
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Анотація. В роботі представлені результати дослідження якості 

смажених ковбас за органолептичними показниками (консистенція, вигляд 
фаршу на розрізі, смак і запах, форма батонів, товарна відмітка батонів 
(в’язання)). За результатами досліджень встановлено, що зразки ТОВ 

Научный взгляд в будущее 54 



 Том 2. Выпуск 5                                                                                                                                Технические науки 

«Дергачівський м’ясокомбінат», ПрАТ «Ольховський м’ясокомбінат», ПП 
«Циркунівський м’ясокомбінат» мають приємний смак, але не властивий для 
даного виду виробів, оскільки є більш ніжним та соковитим, що характерно 
для ковбас з м’яса птиці. Також ковбаси ПП «Циркунівський м’ясокомбінат» 
мають різко виражений запах копчення. 

Ключові слова: смажена ковбаса, органолептичні показники, якість. 
Abstract. In work results of research of quality of fried sausages on organoleptic 

are presented indicators (a consistence, a forcemeat kind on a cut, taste and a smell, 
the form of long loafs, a commodity mark of long loafs (knitting). By results of 
researches it is established, that samples LLC «Dergachevsky meat combine», PJE 
«Olhovsky meat combine», PE «Tsirkunovsky meat combine» have pleasant taste, but 
not peculiar for data products as it more gentle and juicy, that is characteristic for 
sausages from meat birds. Also sausages PE «Tsirkunovsky meat combine» have 
sharply expressed smell of smoking. 

Key words: fried sausage, organoleptic indicators, quality. 
Вступ. 
Ковбасні вироби – це продукти з м'ясного фаршу із сіллю і спеціями, в 

оболонці або без неї, піддані термічній обробці або ферментації до готовності 
для споживання. Вони характеризуються високою харчовою цінністю завдяки 
вдалому поєднанню високоякісної сировини, відповідній обробці, наявності 
широкого вибору продукції, яка задовольняє потреби різноманітних споживачів 
[1]. 

Смажені ковбаси випускають лише в натуральних оболонках. Вони 
виготовляються як на підприємствах м’ясної промисловості, так і в домашніх 
умовах. Іноді така ковбаса продається як напівфабрикат, і на прилавках її 
можна зустріти з позначкою «ковбаса для смаження». У готовому вигляді вона 
може називатися українською, домашньою, смаженою, запеченою.  

В наш час смажені ковбаси є одним з досить популярних продуктів 
харчування, їх асортимент стабільно збільшується. Для виробництва на 
підприємствах  використовуються як державні нормативні документи (ДСТУ), 
так і власно розроблені (ТУ). Тому дослідження якості смажених ковбас є  
цікавим та актуальним. 

Огляд літератури. 
Органолептична оцінка, яка проводиться за допомогою органів відчуття 

людини, найбільш давній та широко розповсюджений спосіб випробування 
якості харчових продуктів. Органолептичні методи швидко, об’єктивно та 
надійно дають загальне враження про якість продуктів. 

Об’єктами дослідження були зразки смажених ковбас українських 
виробників (табл. 1). 

Смажені ковбаси за органолептичними показниками повинні відповідати 
вимогам ДСТУ 4433:2005 «Ковбаси смажені. Загальні технічні умови» [2]. У 
смажених ковбас визначали наступні органолептичні показники: зовнішній 
вигляд, консистенцію, вигляд фаршу на розрізі, смак і запах, форму батонів, 
товарну відмітку батонів (в’язання). 
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Таблиця 1 
Дослідні зразки смажених ковбас  

№ 
зразка 

Назва 
ковбас Виробник Юридична адреса виробника 

1. «Домашня 
смажена» 

ПП «Новожанівський 
м’ясокомбінат» 

Україна, 61157, м. Харків, 
вул. Азовстальська,7. 

2. «Домашня 
смажена» 

ТОВ «Салтівський 
м’ясокомбінат» 

Україна, 61176, м. Харків, 
вул. Краснодарська, 171Б 

3. 
«Домаш-

ня» 
ТОВ «Дергачівський 
м’ясокомбінат»,  
ТМ «Перша столиця» 

Україна, 62371, Харківська 
обл., с. Подворки, вул. 
Свердлова, 47А 

4. 
«Домаш-

ня» 
ПрАТ«Ольховський 
м’ясокомбінат»,  
ТМ «ВдоВоль» 

Росія, 403651, Волгоградська 
обл., с. Ольховка, селище 
Осинки, 38 

5. 
«Закар-

патська» 
ПП «Циркунівський 
м’ясокомбінат»,  
ТМ «Денвер» 

Україна, 62441,  
Харківська обл., с. Циркуни, 
вул. Кірова, 74А 

 
За зовнішнім виглядом, консистенцією, виглядом фаршу на розрізі, 

формою батонів та товарною відміткою (в’язанням) всі натуральні зразки 
відповідають вимогам ДСТУ 4433:2005. Поверхня батонів чиста, суха, без 
плям, зламів та пошкоджень оболонок. Фарш рівномірно розподілений, 
відповідного кольору, без сірих плям та порожнин, шматочки розміром від 12 
до 18 мм, без відхилень. Батони скручені у 4 кільця, перев’язані хрестоподібно, 
що за ДСТУ 4433:2005 характерно для «Української» смаженої ковбаси. 

Зразки №3, №4 та №5 мають приємний смак, але не властивий для даного 
виду виробів, оскільки є більш ніжним та соковитим, що характерно для ковбас 
з м’яса птиці. Можливо допустити, що для виготовлення використовувалась 
невідповідна сировина з метою зниження собівартості продукції, оскільки 
м’ясо птиці є дешевшим, ніж свинина. 

Зразок №5 за запахом не відповідає вимогам ДСТУ 4433:2005, оскільки 
має різко виражений запах копчення, замість аромату прянощів та часнику. Це 
свідчить про порушення технології виробництва, адже традиційна технологія 
виробництва не передбачає етапу копчення при виготовленні смажених ковбас. 
Даний виріб варто віднести до напівкопчених ковбас, оскільки їх процес 
виготовлення передбачає варіння, смаження, копчення. 

Для більш об’єктивного визначення органолептичних показників  
використовували 9-ти балову шкалу згідно з ГОСТ 9959-91 «Продукты. 
мясные. Общие условия проведения органолептической оценки» [3]. 

Результати балової органолептичної оцінки дослідних зразків смажених 
ковбас наведено на рис. 1. 

З рис. 1. видно, що на першому місці знаходиться зразок №1, який в 
середньому отримав 6,5 балів, що характеризується оцінкою «дуже добре». На 
другому місці знаходиться зразок №2 з кількістю балів 5,83 і оцінкою «вище 
середнього». Третє місце розділили зразки №3 і №4 – 4,67 бали, «вище 
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середнього». На останньому місці знаходиться зразок №5 – 4,0 бали, «нижче 
середнього». 

 

 
Рис. 1. Балова органолептична оцінка дослідних зразків смажених ковбас 

Умовні позначення: зразок №1 – смажена ковбаса «Домашня смажена»,  
ПП «Новожанівський м’ясокомбінат»; зразок №2 – смажена ковбаса «Домашня смажена», 

ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат»; зразок №3 – смажена ковбаса «Домашня», 
 ТОВ «Дергачівський м’ясокомбінат»,; зразок №4 – смажена ковбаса «Домашня»,  

ПрАТ «Ольховський м’ясокомбінат»; зразок №5 – смажена ковбаса «Закарпатська», 
 ПП «Циркунівський м’ясокомбінат». 

 
Зразок №1 отримав найбільшу кількість балів за зовнішній вигляд і вигляд 

фаршу на розрізі (по 8 балів), найнижчу – за смак та консистенцію (є 
жорсткуватою) (по 5 балів). 

Зразок №2 має гарний зовнішній вигляд, вигляд фаршу на розрізі та запах 
(по 7 балів), але жорсткувату консистенцію (4 бали). 

Зразок №3 характеризується гарним зовнішнім виглядом (7 балів) та 
недостатньо вираженим смаком і соковитістю (по 3 бали). 

Зразок №4 та зразок №5 отримали найбільшу кількість балів за досить 
гарний зовнішній вигляд і вигляд фаршу на розрізі (по 6 балів), найменшу – 
зразок №4 за досить рихлу консистенцію (3 бали), а зразок №5 за погані 
недопустимі для смажених ковбас смак та запах (по 2 бали). 

Висновки. За результатами органолептичної оцінки встановлено, що 
вимогам ДСТУ 4433:2005 відповідають смажені ковбаси ПП «Новожанівський 
м’ясокомбінат» та ТОВ «Салтівський м’ясокомбінат», також ці зразки ковбас 
отримали високу балову оцінку. 
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Аннотация. Белок является одним из важнейших и наиболее дефицитных 

пищевых компонентов. Поэтому совершенствование существующих рецептур 
и разработка новых продуктов с повышенной биологической ценностью 
является актуальной задачей для пищевой промышленности. Для проверки 
эффективности предпринятых мер следует иметь точные методы оценки. 
Лучше использовать расчетные методики, поскольку они не требуют 
значительных затрат времени и денег. В настоящее время две методики 
оценки белковой составляющей пищевых продуктов и рационов являются 
общепринятыми и рекомендованными экспертами ФАО – PDCAAS и DIAAS. 
Расчет аминокислотного скора этими методами учитывает усвояемость 
белка или аминокислот, так что эти методы являются более точными. В 
статье представлены описания методик PDCAAS и DIAAS. 

Ключевые слова: белок, аминокислота, усвояемость, биологическая 
ценность, расчет, PDCAAS, DIAAS.  

Abstract. Protein is one of the most important and most scarce food components. 
Therefore improvement of existing products recipes and developing new products 
with increased biological value is the actual task for the food industry. To test the 
effectiveness of implemented activities should have precise methods of evaluation. It 
is better to use the calculation methods. Those methods do not require significant 
time and money. At present two methods of foods and diets protein component 
evaluating are generally accepted and recommended by FAO experts – PDCAAS and 
DIAAS. The calculation of the amino acid score by these methods take into account 
the digestibility of protein or amino acids so these methods are more accurate. The 
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article presents the description of PDCAAS and DIAAS methodology. 
Key words: protein, amino acid, digestibility, biological value, calculation, 

PDCAAS, DIAAS. 
Вступление. 
Точная оценка качества белковой составляющей пищевых продуктов и 

рационов является необходимым условием как усовершенствования уже 
существующих продуктов, так и разработки новых. Хотя клинические 
исследования обеспечивают наиболее точные результаты, их проведение 
связано с рядом этических и финансовых проблем. К тому же длительность 
таких испытаний делает невозможной оперативную оценку вновь 
разработанных пищевых продуктов. Поэтому эксперты ФАО 
(Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), начиная с 
1957 года, разрабатывают расчетные методики оценки белковой полноценность 
пищи. 

Основной текст. 
Классическим способом оценки качества белковой составляющей любого 

пищевого продукта является расчет его аминокислотного числа (скора) как 
отношения содержания каждой из незаменимых аминокислот в 1 г белка 
исследуемого образца к содержанию этой же аминокислоты в 1 г эталонного 
белка. К сожалению, большинство отечественных ученых до сих пор 
используют только эту методику и устаревшую формулу эталонного белка, 
утвержденную еще в 1971 году, хотя эксперты ФАО/ВОЗ пересматривают ее 
практически каждые 10 лет (табл.1). 

Таблица 1 
Содержание аминокислот в формуле эталонного белка разных годов 

Аминокислота 

Предлагаемое содержание, мг/г белка 
ФАО/ВОЗ 

(1971 г.) [1] 
ФАО/ВО
З (1989 г.) 

[2] 

ФАО/ВОЗ/УООН 
(2002 г.) [3] ФАО (2011 г.) [4] 

Валин 50 35 40 40 
Гистидин — 19 16 16 
Изолейцин 40 28 31 30 
Лейцин 70 66 61 61 
Лизин 55 58 48 48 
Метионин+ 
цистин 35 25 24 23 

Треонин 40 34 25 25 
Триптофан 10 11 6,6 6,6 
Фенилаланин+
тирозин 60 63 41 41 

Особенность 
расчета — — 

Следует 
учитывать 

усвояемость 
белка 

Следует 
учитывать 

усвояемость 
аминокислот 
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Как видим из таблицы, методика 2002 года требует дополнительно 

учитывать усвояемость белка. Чтобы отличать этот показатель от 
традиционного аминокислотного числа, его назвали PDCAAS («показатель 
аминокислотного числа с поправкой на усвояемость»). К примеру, расчет этого 
показателя для изолята соевого белка (ИСБ) приведен в табл. 2. 

Таблица 2 
Пример расчета показателя PDCAAS для изолята соевого белка 

Аминокислота 

Содержание 
аминокислоты, мг/г 

белка 
Аминок
ислотно
е число 

Усвояемос
ть белка, % 

[3] 

Показатель 
PDCAAS, 

% в ИСБ в эталонном 
белке ФАО  

Валин 49 40 123 

98 86 

Гистидин 27 16 169 
Изолейцин 48 31 155 
Лейцин 78 61 128 
Лизин 65 48 135 
Метионин+ 
цистин 21 24 88 

Треонин 44 25 176 
Триптофан 13 6,6 197 
Фенилаланин+ 
тирозин 78 41 190 

  
Анализируя приведенные в таблице расчетные данные, можем увидеть, что 

хотя показатель аминокислотного числа, определенный с помощью 
классического расчета, составляет 88 %, но с учетом усвояемости белка на 
уровне 98 % показатель PDCAAS равен 86 %. 

В 2011 году было проведено последнее на сегодня Консультативное 
собрание экспертов ФАО. Принимая во внимание накопленный медико-
клинический статистический материал, была предложена усовершенствованная 
методика оценки белковой составляющей продуктов и рационов – DIAAS 
(«аминокислотное число незаменимых аминокислот с учетом их усвояемости») 
[4]. Как видно из названия, использование этот методики предусматривает учет 
биологической доступности каждой из аминокислот, определенной в 
результате исследования азотного баланса на участке «ротовая полость – 
окончание тонкого кишечника». Расчет показателя DIAAS для ИСБ приведен в 
табл. 3. 
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Таблица 3 
Пример расчета показателя DIAAS для изолята соевого белка 

Аминокислота 
Истинная 

усвояемость 
аминокислот

ы, % [5] 

Содержание аминокислоты, мг/г 
белка Показате

ль 
DIAAS, 

% 

в ИСБ 
(общее

)  

в ИСБ 
(усвояемое

)  

в 
эталонном 
белке ФАО  

Валин 97 49 48 40 119 
Гистидин 99 27 27 16 167 
Изолейцин 97 48 47 30 155 
Лейцин 97 78 76 61 124 
Лизин 99 65 64 48 134 
Метионин+ 
цистин 97 21 20 23 89 

Треонин 98 44 43 25 172 
Триптофан 95 13 12 6,6 187 
Фенилаланин+ 
тирозин 98 78 76 41 186 

 
Заключение и выводы. 
Хотя для выбранного продукта (ИСБ) различия в значениях 

аминокислотного числа, рассчитанные разными методами, оказались 
незначительными, это объясняется в первую очередь высокой 
сбалансированностью аминокислот исследуемого белка. Для других продуктов, 
особенно содержащих антипитательные вещества (собственные или 
образованные в результате технологической обработки), различия могут быть 
значительно большими. Именно поэтому оценку белковой составляющей таких 
продуктов рекомендуется проводить исключительно с помощью методики 
DIAAS. Также эту методику следует использовать для расчета биологической 
ценности смесей и рационов, содержащих продукты с существенно 
различающейся аминокислотной формулой. В случае отсутствия полной 
информации об истинной усвояемость всех незаменимых аминокислот 
допускается производить расчет только для пяти наиболее дефицитных из них: 
лизина, метионина, цистина, треонина и триптофана. Как возможная 
альтернатива методики DIAAS, если полностью отсутствуют данные об 
усвояемости аминокислот, допускается использовать методику PDCAAS, вводя 
двойную поправку в размере усвояемости оцениваемого белка. Использование 
этих современных методик оценивания белковой составляющей пищи 
обеспечит получение данных, наиболее близких результатам клинических 
исследований.  
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 Аннотація. В роботі аналізується збільшення споживання 

напівфабрикатів і продуктів швидкого приготування, в тому числі 
заморожені. Це дозволить раціонально використовувати сировину і в повному 
обсязі забезпечити попит різних соціальних шарів. 

Ключові слова: дослідження, окислення, рослинний антиоксидант, 
перекисне число, дигидрокварцетин.  

Annotations. This work analyzes the increase in consumption of semi-finished 
and instant food, including frozen. This allows efficient use of raw materials and fully 
ensure the demand of various social strata.  

Keywords: research, oxidation plant antioxidant, peroxide number,      
dihydroquercetin. 

На українському ринку в даний час великим попитом користуються 
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натуральні безкісткові напівфабрикати (н/ф)  великошматкові, порційні, 
дрібношматкові. Перевагу отримують м’ясні вироби  що вже готові до 
термічної обробки, що дозволяє значно зберегти свій, особистий час. 
Найбільша задача стоїть перед харчовою промисловістю, створити продукт, що 
має якісні характеристики, стійкість при зберіганні та транспортуванні, 
можливість використовувати при різних технологічних прийомах. 

Використання  консервантів в харчових продуктах  дозволяє подовжити 
термін зберігання, сповільнює ріст бактерій, що сповільнює процес псування, 
але не приносять користі здоров’ю.  Важливою проблемою в області переробки 
м’ясної сировини являється окислення ліпідів, а також поліненасичених 
жирних кислот. Окислення – одна із основних причин  погіршення якості 
продуктів – псування. 

Антиоксиданти – велика група біологічно- активних поєднань широко 
розповсюджених в природі. Ряд дії антиоксидантів дуже різносторонній і 
обумовлений їхніми захисними функціями, вираженими в можливості активно 
взаємодіяти з вільними радикалами, з киснем і тим самим перешкоджати 
окисленню жирів.  

До числа подібних препаратів відносять дигидрокварцетин. Вимоги до 
препарату: ефективна затримка окислювальних процесів при мінімальній 
концентрації; стійкість до дії високих температур; відсутність шкідливої дії на 
здоров’я людини; відсутність не бажаних  органолептичних змін продуктів при 
їх використанні. 

Так як кількість використаного антиоксиданта в процесі приготовлення 
м’ясних  н/ф дуже мала і дорого вартісна,  виникає необхідність вивчити 
способи механічної обробки сировини. При цьому буде враховуватись кількість 
розчиненого антиоксидантна для обробки н/ф, а також  проникнення і 
рівномірне розподілення по всьому об’єму сировини. 

Матеріали та методи досліджень. Дигидрокварцетин – суміш 
поліфенолів гідратів яких отримують із деревини даурської (сибірської) 
модрини . Вводили в якості водно-спиртового розчину в кількості 1%, різних 
концентрацій і контрольний  зразок без антиоксидантна. 

Об’єктом досліду стали м’якіть – вирізка, корейка, шийно-лопаткова 
частини туші в довільному співвідношенні відповідаючи вимогам, 
напівфабрикат – шашлик. 

Обладнання:  ін'єктор, масажер, мішалка. Досліджувальні зразки зберігали 
в ємкостях із полімерних матеріалів  при  температурі -18 С0. Для визначення 
температури в н/ф використовували портативний термометр з діапазоном 
виміру -35 і +45, з похибкою ±0,5 С0. 

Результати власних досліджень. Вміст дигидрокварцетину в м`ясі 
визначали відповідно методиці кількісного фотометричного визначення ДГК на 
фотоелектроколориметрі з довжиною хвилі 550нм.   

Аналіз результатів показує, що між зразками з концентрацією 0,01% та 
0,06% введеної харчової добавки є різні результати. Найменше окислюючим 
змінам був підданий зразок шашлика  з 0,01% антиоксиданта. В зразку 
шашлику з антиоксидантом 0,06 % значення ПЧ нижче контрольного на 29%. 
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Накопичення продуктів окислення в зразках 0,01% і 0,03% дигидрокверцетина 
протікає повільніше на 60% і 46% відповідно. Отримані дані дають підстави 
вважати, що використання антиоксидантів природного походження в 
приготовленні маринованих н/ф оптимальної концентрації, якою являється 
0,01% речовини, дозволить скоротити швидкість накопичення продуктів 
первинного розпаду. 

 

 
Рис. 1. Динаміка накопичення первинних продуктів окислення в 

шашликах із додаванням антиоксиданту 
 
Необхідною умовою вибору обробки м’яса являється повне розчинення 

розчину в продукті або диспергування. Було проведено досліди з наступними 
методами:  ін`єкціювання, масування. 

За результатами, отриманих шляхом експерименту  можна сказати, що 
кардинальних змін при накопиченні продуктів первинного розпаду ліпідів 
м’яса в залежності від способу введення антиоксиданта не спостерігається.   
При збільшенні терміну зберігання значення ПЧ всіх зразків збільшується, 
відрізняється – швидкість накопичення. З 30 – 40 днів експерименту значення  
ПЧ збільшились у показниках на 6,7%. На протязі всього часу зберігання 
шашлика, значення ПЧ збільшилось при комплексній обробці розчином 
антиоксиданту в 2рази; при  ін`єкціюванні  - 3,7 разів; при введенні при 
звичайному масуванні – у 8разів ( рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Процес первинного окислення ліпідів в  шашликах 
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На основі проведених експериментів можна сказати про доцільність 
використання дигидрокверцетина шляхом ін`єкціювання великих шматків з 
наступним масуванням на протязі 60хвилин, що сприяє уповільненню 
окислюючих процесів у напівфабрикаті шашлика. 

Отриманий результат експериментних досліджень дозволить вдосконалити 
технологію виробництва маринованих дрібно кускових напівфабрикатів и 
продовжити терміни зберігання з допомогою введення добавки рослинного 
походження дигидрокварцетин концентрацією 0,01%. 

Висновок. Були розглянуто нову, більш досконалу методику виготовлення 
маринованих напівфабрикатів із свинини з використанням рослинного 
антиоксиданту.  Ми бачим що доцільно використовувати дигидрокварцетин у 
виробництві концентрацією 0,01%. Він надає велику ефективність  при  
ін'єкціюванні в поєднанні з масуванням. Отримана підвищена стійкість ліпідів 
м’яса до окислення, в процесі холодильного зберігання, дозволить збільшити 
терміни зберігання у 2 рази. 
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Анотація. В статті описано технологічний процес виробництва сирної 
пасти з козиного молока з підвищеними функціональними властивостями, 
збагаченої йодом, вітаміном С, β - каротином і молочнокислими 
мікроорганізмами. Визначено вплив цих добавок на структурно-механічні 
властивості пасти. Використання заквашувальної мікрофлори, до складу якої 
входять ацидофільні молочнокислі палички, біфідобактерії та лактобактерії, 
дозволяє збільшити термін зберігання пасти та віднести її до продуктів 
функціонального призначення. Результати дослідження свідчать, що всі 
добавки впливають на деформаційну поведінку пасти. Найбільш помітний 
вплив чинить добавка Еламін, білки і вуглеводи якої здатні зв’язувати вологу в 
пасті та спричиняти опір навантаженню. 

Ключові слова: сирна паста, молочнокислі бактерії, структурно-механічні 
властивості, деформація, навантаження. 

Abstract. The article describes the technological process for the production of 
curd paste from goat milk with increased functional properties, enriched with iodine, 
vitamin C, β - carotene and lactic acid microorganisms. The influence of these 
additives on the structural and mechanical properties of the paste is determined. The 
use of leaven, which includes acidophilic lactic acid sticks, bifidobacteria and 
lactobacilli, allows to increase the shelf life of the paste and refer it to products of a 
functional purpose. The results of the study indicate that all additives affect the 
deformation behavior of the paste. The most noticeable effect has an additive of 
Elamin, whose proteins and carbohydrates are able to bind moisture in the paste and 
cause resistance to the load. 

Key words: cheese paste, lactic acid bacteria, structural and mechanical 
properties, deformation, stress. 

Вступ. Інтенсивний шлях розвитку молочної промисловості вимагає нових 
нетрадиційних підходів до розробки технології молочних продуктів. Одним з 
важливих напрямків розвитку технічного прогресу в області переробки молока 
є розвиток біотехнології, а саме, застосування ферментних препаратів для 
виробництва молочних продуктів [1]. 

Серед ферментних препаратів, рекомендованих для харчової 
промисловості, важлива роль належить β - галактозидазі, використання якої при 
переробці молочної сировини дозволяє прискорити процес молочнокислого 
бродіння, підвищити лікувальні властивості молочних продуктів [2].  

При виробництві молочнокислих продуктів в харчовій промисловості 
застосовують пропіоновокислі бактерії, які мають здатність до активного 
синтезу вітаміну B12, необхідного для організму людини [3].  

Метою наших досліджень було описати технологічний процес 
виробництва контрольної та дослідних партій сирної пасти із козиного молока, 
збагачених йодо і β – каротиновмісними (Еламіном, Бетавітоном) препаратами 
та вітаміном С, а також визначити вплив цих добавок на структурно-механічні 
властивості продукту.  

Основний текст. Для виробництва сирної пасти з козиного молока 
використовували специфічну закваску Біфівіт - VIVO, до складу якої входять 
біфідо-, лакто- і пропіоновокислі бактерії, відібрані за активністю до патогенної 

Научный взгляд в будущее 66 



 Том 2. Выпуск 5                                                                                                                                Технические науки 

і умовно патогенної мікрофлори шлунково-кишкового тракту.  
Один флакон Біфівіт - VIVO містить не менше 10 мільярдів живих 

ліофілізованих бактерій Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, 
Lactococcus lactis ssp. Diacetilactis, Lactococcus lactis ssp. Cremoris, 
Propionibacterium freudenreichii, Acetobacter ssp. Aceti.  

Дружні людині бактерії препарату Біфівіт-VIVO активно розмножуються в 
молоці, утворюючи густий кисломолочний напій з приємним м’яким 
присмаком і ніжною консистенцією. Його властивості обумовлені високим 
вмістом клітин корисної мікрофлори (біфідобактеріями, лактобактеріями, 
пропіоновокислими бактеріями, лактококками) і їх корисними метаболітами 
(полісахаридами, вітамінами, жирними кислотами, ферментами і ін.).  

Біфівіт сприяє відновленню мікрофлори, зміцненню імунітету, запобігає 
появі алергічних реакцій.  

Для збагачення пасти йодом до її складу вводилася добавка - Еламін, яка є 
продуктом переробки бурих морських водоростей. Еламін містить білки (5,49 
%), жири (0,66 %), клітковину (3,45 %), збалансований комплекс мікро- і 
макроелементів в органічно зв'язаному вигляді. За вмістом йоду (554 мг/кг) 
Еламін перевищує у декілька разів інші продукти харчування.  

Для збагачення пасти β – каротином використовували водорозчинний 
харчовий препарат «Бетавітон» марки М (що відповідає вимогам, вказаним в 
ТУ 9146-007023109857-99), до складу якої входять такі компоненти, як: 
мікробіологічний бета-каротин (БК) в кількості 20 мг/кг розчину, 5,0 мг/г α-
токоферолу та 2,5 г аскорбінової кислоти.  

Для отримання сирної пасти знежирене козине молоко пастеризували за 
температури 76-78 0С протягом 15-20 сек., з наступним охолодженням до 
температури сквашування 30±2 0С. Закваску Біфівіт - VIVO додавали в 
кількості 3% від маси молока. На даному етапі у козине молоко контрольної та 
дослідних партій продукту вводили вітамін С, Бетавітон і Еламін.  

Сквашування тривало до отримання згустку кислотністю 80 - 90 0Т, який 
потім перекладали в лавсанові мішечки для відділення вологи, підвішували на 
стойці для самопресування за температури 6 - 8 0С, потім пресували до вмісту 
вологи, в отриманій нами, сирній пасті - 55±2 %.  

При більш низькій кислотності білкова основа може придбати ваду 
«крупчатість», а при більш високій (більше 100 0Т) - «надмірно кислий» смак.  

На наступному етапі наших досліджень необхідно було встановити вплив 
β – каротино та йодовмісного препаратів, що входять до складу, відповідно, 
Бетавітону і Еламіну, а також та вітаміну С на формування структурно-
механічних властивостей сирної пасти, виготовленої із козиного молока. (Далі 
за текстом - пасти). 

Структура пасти має вирішальний вплив на якість готового виробу. Паста 
повинна бути пластичною, мати достатню міцність, і не повинна 
деформуватися під час виготовлення.  

Контрольну партію пасти  виготовляли з використанням закваски Біфівіт-
VIVO, а при виробництві дослідних партій (Д.1, Д.2 та Д.3) у молоко при їх 
виготовленні були додатково внесені такі препарати, як Бетавітон, Еламін та 
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вітамін С, у оптимальній для розвитку заквашувальної мікрофлори кількості 
(0,015 та 0,05 мас., %) кожної із використаних у досліді інгредієнтів.  

Результати органолептичної оцінки готових продуктів сирної пасти 
наведені в таблиці 1.  

Таблиця 1 
Органолептичні показники сирної пасти  

Назва партії 
пасти  та  її 
склад  

Органолептичні показники 
Зовнішній 
вигляд і 

консистенція 

Смак і запах 
 

Колір 

Контрольна  (К) 
.Паста із 
закваскою 
Біфівіт-VIVO 

Однорідна, 
ніжна, 
пластична, з 
незначним 
відділенням 
сироватки 

Приємний м’який 
присмак і 
характерний запах 
жиропоту кіз 

Білий з 
кремовим 
відтінком, 
рівномірний 
за всією 
масою  

Дослідна (Д.1) 
Паста із заквас-
кою Біфівіт-
VIVO і β  - 
каротино-вміс-
ним препа-
ратом Бета-
вітон 

В міру щільна, з 
незначним 
відділенням 
сироватки   

Приємний м’який 
присмак і менш 
виражений запах 
жиропоту кіз 

Дослідна (Д.2) 
Паста із 
закваскою 
Біфівіт-VIVO і 
вітаміном С 

Зерниста, з 
незначним 
відділенням 
сироватки   

Виражений 
кисломолочний 
присмак і менш 
виражений запах 
жиропоту кіз 

Дослідна (Д.3) 
Паста із заквас-
кою Біфівіт-
VIVO і йодо-
вмісним пре-
паратом Еламін 

Однорідна, 
ніжна, 
пластична, в 
міру мазка, без 
відділення 
сироватки 

Приємний м’який 
присмак, менш 
виражений запах 
жиропоту кіз, проте 
наявність запаху 
водоростей 

Білий з ледь 
помітними 
зеленими 
вкрапленнями 

 
Із даних табл. 1 видно, що збагачення дослідних партій (Д.1, Д.2 та Д.3) 

пасти, відповідно, Бетавітоном, вітаміном С і Еламіном, в обраних нами 
концентраціях, покращує їх органолептичні показники (запах, смак, колір та 
консистенцію). Найбільший позитивний вплив на консистенцію (отримання 
зернистої консистенції з незначним відділенням сироватки) чинить збагачення  
пасти вітаміном С та Еламіном. Проте, дослідна партія (Д.3) пасти, збагачена 
Еламіном, набуває присмак і запах водоростей. 

На наступному етапі досліджень проводили порівняльний аналіз 
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структурно-механічних властивостей контрольної партії пасти з закваскою 
Біфівіт та дослідних із вітаміном С, Бетавітоном та Еламіном за допомогою 
плоско паралельного еластопластометра Толстого [4].  

Статистичну обробку результатів проводили загальноприйнятим методом з 
визначенням середньоарифметичного Хi, середньоквадратичного відхилення 
окремого результату S і середньоквадратичного відхилення 
середньоарифметичного Si. Точність вимірів визначали з надійністю d =0,95. 
Апроксимацію емпіричних даних проводили за допомогою програмного 
забезпечення MathCAD і пакета електронних таблиць Excel. 

Під час дослідження структурно-механічних властивостей зразків від 
контрольної (К) та трьох дослідних партій (Д.1, Д.2 та Д.3) вищевказаного виду 
продукту, підбирали фіксоване навантаження та висоту зразків. Найбільш 
оптимальною була маса навантаження вагою у 20 г, а висота зразку – 0,01 м.  

Метод вимірювання структурно-механічних властивостей заснований на 
визначенні деформації зсуву, віднесеного до товщини зразка. Звичайною мірою 
процесу є не деформація, а піддатливість, тобто деформація, віднесена до 
постійно діючої напруги. Піддатливість в умовах лінійної поводження є 
константою і не залежить від напруги.  

Перше значення абсолютної деформації одержували за допомогою 
мікроскопа миттєво, як тільки навантаження починає діяти на верхню пластину. 
Після цього з періодичністю 1 хв. знімали значення абсолютної деформації 
протягом 10 хв. Подальші спостереження проводили з періодичністю 5 хв.  

Після зняття навантаження фіксували миттєву деформацію, а потім 
знімали показники приладу з такою частотою, як і під час навантаження.  

Вплив деяких видів добавок на деформаційні властивості зразків від 
контрольної та трьох дослідних партій пасти під час навантаження-
розвантаження наведено на рис.1. і 2. 

Із даних рис. 1 видно, що після зняття навантаження всі дослідні зразки 
пасти не відновлювались до первинного розміру, а залишились деформованими 
внаслідок пластичної (незворотної) деформації.  

Встановлено, що чим більшою є незворотна деформація, тим яскравіше 
виражені пластичні властивості і тим меншими є пружно-еластичні властивості 
пасти.  

В таблиці 2 наведені реологічні показники контрольної партій сирної пасти 
із закваскою Біфівіт (К) та дослідних, збагачених вітаміном С та двома видами 
препаратів: Бетавітоном та Еламіном.  

Із даних табл. 2 видно, що простежується збільшення показників зворотної 
деформації дослідних партій (Д.1, Д.2 та Д.3) пасти, порівняно з аналогічним 
показником (К) в контролі.  

Найменший вплив на збільшення показника незворотної деформації 
дослідної партії (Д.1) пасти чинить її збагачення β  - каротиновмісним 
препаратом, а найбільший – збагачення дослідних партій (Д.2 та Д.3) продукту, 
відповідно, вітаміном С та Еламіном. При цьому, при збагаченні пасти β  - 
каротиновмісним препаратом - Бетавітоном, вітаміном С та йодовмісним 
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Таблиця 2 
Реологічні показники сирної пасти під впливом препаратів та вітаміну 

Вид пасти Найменування показника 
Зворотна 

деформація,1
0-3 (γзв.) 

Незворотна 
деформація, 10-

3 (γнез.) 

Загальна 
деформація, 10-

3 (γзаг.) 
1 2 3 4 

К. Паста з закваскою 
Біфівіт-VIVO 

0,38 1,48 1,1 

Д.1. Паста з закваскою Бі-
фівіт-VIVO і  β  - кароти-
ном, що входить  до складу 
препарату Бетавітон 

0,91 1,46 0,55 

 Д.2. Паста з закваскою 
Біфівіт-VIVO і вітаміном С 

0,80 1,62 0,82 

Д.3. Паста з закваскою 
Біфівіт-VIVO і Еламіном 

0,64 1,12 0,48 

 
Висновки. 1. Результати дослідження свідчать, що збагачення дослідних 

партій козиної сирної пасти вищевказаними інгредієнтами, використаними  
нами в дослідах, впливають на їх деформаційну поведінку. 

2. Найбільш помітний позитивний вплив на структуру дослідної партії 
продукту чинить йодовмісний препарат Еламін, володіючий високою 
вологозв’язуючою здатністю та здібністю чинити опір навантаженню.  

3. Використання, при виробництві дослідній партії пасти йодовмісного 
препарату -  Еламіну викликає в ній появу специфічного присмаку і запаху 
водоростей.  

4. Введення до складу козиної сирної пасти β  - каротиновмісного 
препарату – Бетавітон та вітаміну С, сприяє покращенню її органолептичних 
показників (смаку, запаху, кольору та консистенції).  

5. Збагачення дослідних партій козиної сирної пасти вищевказаними 
інгредієнтами впливає на підвищення її пружних та пластичних властивостей, 
що свідчить про збільшення її здатності чинити опір деформації. 

6. Виготовлення пасти з використанням закваски, що володіє 
антагоністичною активністю до патогенної і умовно патогенної мікрофлори 
шлунково-кишкового тракту, дозволяє віднести її до продуктів 
функціонального призначення.  
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Анотація: Розглядається динамічна економіко-математична модель 

транспортної системи доставки вантажів через морські порти для оцінки 
економічного потенціалу портів в нинішньому та перспективному стані в 
умовах їх розвитку з вибором структури інвестиційних витрат на втілення  
варіантів їх розвитку. В якості критерію задачі верхнього рівня розглядається 
максимум чистого приведеного грошового потоку від перевезення і перевалки 
вантажів. Пропонується узгодження рішення задачі верхнього рівня з 
задачами другого рівня для деталізації ресурсів і  варіантів розвитку 
стивідорних компаній портів. Цей підхід дає можливість оцінити ринкову 
вартість компаній як узагальнюючий показник їх економічного потенціалу та 
ризики зменшення  корисності  активів. 

Ключові слова: економічний потенціал, морські порти, виробничі, 
фінансові ресурси, варіанти розвитку, структура капіталу, стивідорні 
компанії, ринкова вартість,корисність активів, фінансові ризики. 

Abstract: We consider a dynamic economic and mathematical model of 
transport system of cargos delivery  through ports to assess the economic potential of 
the ports in the current and prospective state of development in terms of the choice of 
the structure of investment costs to implement options for their development.. For the 
top level model it was being сonsidered  the criterion maximum  net present cash flow 
from the carriage and handling of cargo. It is proposed harmonization solution top-
level objectives for the second level of detail resources and development options 
stevedoring companies. This approach makes it possible to estimate the market value 
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of companies as general indicators of their economic potential and risks of 
impairment. 

Keywords: economic potential, seaports, industrial, financial resources, 
development option, capital structure ,  stevedoring companies, market value, 
impairment., financial risks. 

Постановка проблеми. В умовах ринку, що характеризується 
нестабільністю попиту та пропозиції, мінливістю цін на товари та послуги, 
змінами в конкурентному середовищі, значення можливостей підприємства , 
особливо на тривалу перспективу, потребує оцінки його потенціалу. Оцінка 
економічного потенціалу підприємства належить до пріоритетних напрямків 
прийняття управлінських рішень. 

Обзор літератури. Потенціал підприємства – це складна поліструктурна 
система, причому основною його ознакою є динамічність, тобто він змінюється 
кількісно та якісно високими темпами. Головною проблемою при дослідженні 
потенціалу підприємства є те, що його елементи взаємозв’язані та діють 
одночасно.[2,3] Ця задача повинна вирішуватися на базі системного підходу,  в 
рамках якого будь-який об'єкт повинен  описуватися, по-перше, як елемент 
вищого рівня, по-друге, як цілісне явище, по-третє, з точки зору його структури 
[2]. Це означає, що опис зачіпає надсистему, систему і підсистему (елемент) і 
повинен бути  багаторівневим. Для системи портів надсистемою вищого рівня є 
вся транспортна система доставки вантажів, а підсистемами є окремі порти зі 
своєю структурою ресурсів. 

Сама категорія економічного потенціалу підприємства потребує оцінки на 
базі показника, який може висвітити усі види його діяльності. Багато 
дослідників пропонують для цієї цілі показник ринкової вартості об’єкту [3]. 
Ринкова вартість активів компанії може бути ознакою зниження її корисності, 
якщо протягом деякого часу вона буде менше їх балансової вартості [4,5]. Для 
визначення економічного потенціалу системи підприємств, який базується на 
обліку економічних результатів поточної та майбутньої господарської 
діяльності, може використовуватись результатна концепція. Характерною 
особливістю результатної концепції є те, що капіталізована вартість формується 
за рахунок показників прибутковості всього майнового комплексу, а в ряді 
випадків і за рахунок нематеріальних активів. Це означає, що у вартість входять 
всі виробничі фактори, які спричиняють прибутковість об'єкта та системи 
об'єктів. У практиці оцінки найбільш поширене застосування показника 
чистого грошового потоку - він краще корелює з ринковою вартістю майна. 

Завдання дослідження: вирішити проблему оцінки економічного 
потенціалу системи портів на базі системного підходу у рамках транспортної 
системи доставки вантажів, розглядаючи у задачі усі головні ресурси портів.  

Основний матеріал досліджень. Під оцінкою економічного потенціалу 
нами розуміється визначення його величини у вартісному вираженні.  

Економічний потенціал системи портів - інтегральний показник, який 
відображає сукупні можливості їх ресурсів, породжувані організацією 
використання цих ресурсів, потенціалом управління, який реалізується 
взаємодією усіх учасників транспортного процесу та усіх ресурсів. 
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Для оцінки економічного потенціалу системи портів нами пропонується 
дворівнева система економіко-математичних моделей: на першому рівні - 
модель доставки вантажів від відправників до одержувачів при розподілі 
вантажів між портами і видами транспорту з урахуваннням варіантів розвитку 
портів; на другому рівні - моделі визначення економічного потенціалу розвитку 
кожного окремого порту (стивідорних компаній) [7]. 

В якості критерію задачі верхнього рівня розглядається максимум чистого 
дисконтованого грошового потоку від доставки вантажів в системі портів і 
видів транспорту за  плановий період; на нижньому рівні економічний 
потенціал розвитку окремого порту (сукупності стивідорних компаній) 
визначається за критерієм максимум чистого дисконтованого грошового потоку 
компанії від виробничої діяльності. Аналіз цієї задачі виконаний в роботі [7]. 

 Для цілей аналізу економічного потенціалу у звітньому періоді згідно з 
бухгалтерським стандартом 28  необхідно майбутні грошові потоки попередньо 
оцінювати для активу в його нинішньому стані. При визначенні майбутніх 
грошових потоків від активу не враховують очікувані надходження або вибуття 
грошових коштів в результаті майбутній реструктуризації, по якій 
підприємством не визнано зобов'язання; майбутніх капітальних інвестицій для 
збільшення первісного рівня корисності активу; майбутніх грошових потоків 
від фінансової діяльності; сплати (відшкодування) податку на прибуток. [5] 

 Далі розглядається модель верхнього рівня для оцінки економічного 
потенціалу системи портів спочатку у стані активів без урахування їх 
можливого розвитку. У цій моделі  використовуються наступні позначення: 

pH
iktx  - обсяг перевезень вантажу найменування р між регіоном i та портом 

k, який  перевантажується на перевантажувальному комплексі H в році t;
ps
kjtx  -  

обсяг перевезень вантажу найменування р між портом k і районом j видом 

транспорту s в році t; 
p

tkx )1( − , 
p
ktx  - залишок вантажу p в порту k на початок і 

кінець року t; 
pH

iktf , - чистий прибуток флоту на одну тонну вантажу при 
перевезенні вантажу р, відповідно, на ділянці (іk) у році t; перевалці в порту k 
на перевантажувальному комплексі H в році t;  

pHt
ktf - чистий прибуток при перевалці однієї тонни вантажу p на 

перевантажувальному комплексі H порту k в році t; 
ps

kjtf  - чистий прибуток на 
одну тонну вантажу p при перевезенні на ділянці  (kj)  транспортом  s  у році t; 

p
itQ - обсяги  ввезення (вивезення) за родами вантажів p та регіонам світу i 

в році t; 
p
jtG - обсяги вивезення (ввезення) за родами вантажів p і районам 

виробництва (споживання) j в році t; 
H
ktB - бюджет часу перевантажувального 

комплексу H порту k в році t; 
pH

ktb - трудомісткість перевалки вантажу p на 
причалах H порту k в році t (чол-год./т); 

pH
ktП - пропускна спроможність 
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перевантажувального комплексу H порту k по вантажу р в році t (т.т.); 
st
kjd

- 

провізна спроможність транспорту s на напрямку kj в році t (тонно-милі); kjL - 

відстань перевезення на ділянці kj; psω - характеристика вантажопідйомності 
транспорту s з перевезення вантажу p; r- норма прибутковості; 

tps
kjt

t k j p s

ps
kjt

pH
ikt

pH
ikt

t k H p i

pH
ikt

pH
kt

rxf

xfxfZ

−+⋅⋅+

+⋅+⋅=

∑∑∑∑∑

∑∑∑∑∑∑∑∑∑ ∑

)1(]

[max

            (1)   

tpiQx p
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k H
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ikt ,,,∀≤∑∑

                                                                (2) 

tpjGx p
jt

k s

ps
kjt ,,,∀≤∑∑

                                                                  (3) 

tHkBxb HpH
ikt

p i

pH
kt

kt
,,,∀≤⋅∑∑

                                                         (4) 

tHkПx pH
kt

p i
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ikt ,,,1/ ∀≤∑∑

                                                           (5) 

tsjkxL ps
kjtps

p
kj ,,,,/ ∀⋅∑ ω

                                                              (6) 

tPpkxxxx p
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j s
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kjt

p
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i H

pH
ikt ,,,)1(

+
− ∈∀+=+ ∑∑∑∑

                                  (7) 

tPpkxxxx p
tk

j s

ps
kjt

p
tk

i H

pH
ikt ,,,)1()(

−
− ∈∀+=+ ∑∑∑∑

                                (8) 

tkHxfF
i p

pH
ikt

pH
kt

H
kt ,,,∀⋅= ∑∑

                                                         (9) 
,0≥pH

iktx    0≥ps
kjtx                                                                        (10) 

(1)- цільова функція на максимум чистого дисконтованого грошового 
потоку транспортної системи доставки вантажів  від реалізації перевезення та 
перевантаження вантажів через перевантажувальні комплекси системи 
портів;(2) – обмеження на обсяг ввезення (вивезення) вантажу найменування р 
в (з) регіону i в році t; (3) - обмеження на обсяги вивезення (ввезення) вантажів 
найменування р з (в) районів j на території України; (4) – обмеження щодо 
неперевищення бюджету часу в нормо-годинах перевантажувального 
комплексу H порту k в році t;(5) – обмеження щодо неперевищення пропускної 
спроможності перевантажувального комплексу H порту k в році t;  

(6) - обмеження на провізну спроможність транспорту s на напрямках kj в 
році t; (7), (8)  - балансові співвідношення для кожного роду вантажу р за 
видами плавання (ввіз і вивіз відповідно) і портам перевалки k про те, що 
кількість прибулого в порт вантажу в період  t дорівнює кількості 
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відправленого вантажу з урахуванням початкової та кінцевої кількості вантажу 
даного найменування ;  

(9)- розрахунок чистого прибутку порту k в році t;(10) - умова 
невід'ємності змінних. 

Нормативи чистого прибутку перевізників та стивідорних компаній порту 
розраховані по звітним даним минулого періоду і відображують фактичну  
організацію роботи транспорту і внутрішньопортову спеціалізацію.  У такому 
стані економічний потенціал характеризує рівень теперішнього використання 
наявних можливостей і резервів. 

Категорія економічного потенціалу містить елементи майбутнього 
розвитку. 

Однією  з цілей оцінювання економічного потенціалу є визначення 
напрямів розвитку та можливостей підприємства щодо як отримання 
збільшення, так і зменшення чи навіть втрати вигод. 

Щоб врахувати можливі істотні позитивні зміни активу або способу його 
використання, які можуть вплинути на діяльність транспортних підприємств та 
відновлення корисності активів портів, пропонується поширити модель (1)-(10) 
умовами (11)-(22), які враховують варіанти розвитку портів у межах всієї 
транспортної системи. В цих умовах прийняті позначення: 

H
ktyα

- булева змінна про прийняття варіантів розвитку α  на 
перевантажувальному комплексі H порту k в році t;  

10 ≤≤ t
kn - норма нагромадження в порту k в році t; 

H
ktSα

- обсяг інвестиційних витрат за варіантом розвиткуα на 

перевантажувальному комплексі H порту k в році t; tI - загальний обсяг 
капітальних вкладень у році t; tR  - загальний обсяг позикових коштів у році t;  

H
ktCrα

- обсяг позикових коштів, необхідних по варіанту розвитку α комплексу H 
в порту k у році t. 

∑ ∀≤
α

α tHky H
kt ,,,1

                                               (11) 

tIyS tH
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H k

H
kt ∀≤⋅∑∑∑ ,α

α
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H
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                                          (13) 

tFnIR
H

H
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k

t
k

tt ∀⋅−= ∑∑ ,
                                        (14) 

tHkSnA H
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H
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T

t

H
kt ,,,, ααα

π

α ∀⋅=∑
=                                       (15) 

tpHkbybb pH
kt

H
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pH
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pH
tk ,,,,)1( ∀∆⋅−= ∑+

α

α

α

                           (16) 
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tpHkfyff pH
kt

H
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pH
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pH
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H
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tpHkПyПП pH
kt

H
kt

pH
kt

pH
tk ,,,,)1( ∀∆⋅+= ∑+
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kHrySACrFNPV tH
kt

H
kt

H
kt

t

H
kt

t

H
kt

H
k ,,0)1(])([ ∀≥+⋅⋅−++= −∑∑∑ αααα

α              (21) 
,0≥pH

iktx 0≥ps
kjtx , }1,0{∈H

ktyα

, 10 ≤≤ t
kn                                (22) 

(11)- обмеження про те, що для кожного перевалочного  комплексу H 
порту k в році t може бути обрано не більше одного варіанту розвитку;(12) - 
обмеження на обсяг капітальних вкладень у році t; (13) - обмеження на 
величину позикових коштів в році t; (14) - умова формування обсягу позикових 
коштів в році t; 

(15)- розрахунок амортизаційних відрахувань по уведеним в дію основним 
фондам, де 

H
ktS α

,
H

ktnα

 ,відповідно, вартість основних фондів і норма амортизації 
за варіантом розвитку α на перевантажувальному комплексі H порту k в році t;  

(16)-(20) – обмеження про зміну, відповідно, трудомісткості 
перевантаження вантажів у портах, чистого прибутку порту на одну тонну 
вантажу, чистого прибутку флоту на одну тонну вантажу, бюджету часу в 
нормо-годинах і пропускної здатності за родами вантажів в тис. тонн 
перевантажувальних комплексів H в результаті прийняття варіанту розвитку α  
на перевантажувальному комплексі H порту k в році t;  

(21) - умови ефективності обраного варіанту розвиткуα  комплексу H 
порту k , в яких 

H
ktF - чистий прибуток від виробничої діяльності комплексу H 

порту k в році t , розрахований по формулі (9); (22) - умова невід'ємності 
змінних. 

Розрахунки на основі моделі (1)-(22) розподілення вантажів між портами 
та видами транспорту з вибором варіантів розвитку портів дозволяють  
перераховувати технологічні та фінансові нормативи  експлуатації портів , що 
може привести до відновлення корисності їх активів. 

Результати. Стратегія поточного і довгострокового планування роботи 
портів залежить від отриманого співвідношення між пропускною 

спроможністю системи портів 
∑

k
ktП

 і 
∑∑

i p

p
itQ

 сумою вантажів, які 
пред'являються до перевезення  і перевантаження на рік t : 

                                  
kt

i p

p
it ПабоQ ≤≥∑∑

                                             (23) 
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Це співвідношення впливає на обсяги роботи портів, тобто пов’язане з їх 
виробничими ризиками, що проаналізовано у статті [6]. Грошові надходження 
портів залежать від обсягів перевантаження і пов’язані з розміром їх 
виробничого потенціалу(пропускною спроможністю). Фінансові ризики 
обумовлені структурою капіталу портів, яка залежить від обраною в моделі 
оптимальної  норми нагромадження 

*t
kn  порту і залежних від неї обсягів 

кредитного фінансування. Оптимальна структура капіталу впливає на середню 
зважену вартість капіталу за умов змішаного фінансування розвитку компаній 
порту  і використовується  як норма капіталізації 

t
kH  прибутку портів в 

розрахунках їх ринкової вартості (26).  
 Модель (1)–(22) дозволяє розрахувати економічний потенціал портів як 

поєднання виробничого і фінансового потенціалів портів завдяки потенціалу 
управління транспортною системою. Таким чином, економічний потенціал 
системи портів пропонується розрахувати як теперішню вартість майбутніх 
чистих грошових надходжень від реалізації послуг перевантаження в системі  
портів: 
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                 (24) 
Розрахунки по формулі (24) повинні узгоджуватися з теперішньою 

вартістю грошових надходжень компаній порту (25)  у моделях їх  розвитку [7]  
і використовуються для оцінки їх ринкової вартості (26)             
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Ринкова вартість активів порту  вимірює економічний потенціал окремої 

компанії або порту. Бухгалтерським стандартом №28 передбачено розрахунок 
втрати від зменшення корисності активів - суми, на яку балансова (залишкова) 
вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. Сума 
очікуваного відшкодування активу - найбільша з двох оцінок: чиста вартість 
реалізації активу (26) або теперішня вартість майбутніх чистих грошових 
надходжень від активу (25).   Зменшення корисності активів можна розглядати 
як показник ризиковості розвитку портів.  

Висновки. Пропонується оцінка економічного потенціалу портів за 
моделлю (1)-(10) у нинішньому стані і розрахунки  корисності їх активів. Для 
оцінки економічного потенціалу у перспективному періоді в статті 
використовується  розширена модель  (1)-(22) з урахуванням варіантів розвитку 
портів для оцінки відновлення їх корисності.   Системний підхід до визначення 
економічного потенціалу дозволяє використовувати економічний потенціал як 
критерій прийняття різних управлінських рішень, наприклад, взяття портів в 
оренду або концесію.               
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Аннотация. Статья посвящена проблеме убыточности городского 

пассажирского транспорта. Приведен анализ состояния крупных и средних 
организаций транспорта по видам экономической деятельности. Основной 
причиной убыточности общественного транспорта является рост 
количества личных автомобилей. Чтобы коренным образом улучшить 
ситуацию, необходимо обеспечить качественный прорыв в системе городского 
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пассажирского транспорта на основе использования современных 
инновационных разработок. Одним из эффективных средств улучшения 
ситуации является концепция «Бережливое производство». В статье 
рассмотрены основные инструменты концепции «Бережливое производство» 
и приведены доказательства их успешного применения для решения проблем в 
области организации пассажирских перевозок. 

Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, концепция 
«Бережливое производство», потери, инструменты «Бережливого 
производства». 

К числу важнейших отраслей жизнеобеспечения городов относится 
пассажирский транспорт, от функционирования которого зависит как работа 
хозяйственного комплекса, так и качество жизни населения [1]. 

Ведущее место в транспортном комплексе по оказанию услуг населению 
занимает автомобильный пассажирский и городской транспорт. В 2015 году 
организациями автомобильного пассажирского транспорта было перевезено 11 
119,2 млн. пассажиров (в 2014 году эта цифра составляла 11 177,2 млн. 
пассажиров) (табл. 1). 

Всего в 2015 году по авиалиниям было перевезено 92,14 млн. человек (в 
2014 году – 93,2  тыс. человек) (табл. 1). 

За 2015 год железнодорожным транспортом было отправлено 1024,6 млн. 
человек (за 2014 год – 1068,3 млн. человек) (табл. 1). 

Таблица 1 
Перевозки пассажиров по видам транспорта (млн. человек) 

Вид транспорта 
Январь- 
декабрь 
2011 г. 

Январь- 
декабрь 
2012 г. 

Январь- 
декабрь 
2013 г. 

Январь- 
декабрь 
2014 г. 

Январь‐ 
декабрь 
2015 г. 

Транспорт 
отраслей 

Минтранса 
России 

21779,9 21372,5 19 376,1 18 962,6 18780,2 

в том числе:      
трамвайный 2003,6 1928,3 1 629,0 1 537,6 1477,9 

троллейбусный 2152,1 2051,2 1 735,1 1 637,1 1616,5 
метрополитенный 3351,3 3445,6 3 490,7 3 436,6 3336,5 

автомобильный 
(автобусный) 13201,5 12801,4 11 344,1 11 177,2 11 119,2 

внутренний 
водный 14,167 13,523 13,0 12,6 13,37 

воздушный 64,1 74,0 84,6 93,2 92,14 
железнодорожный 993,1 1058,5 1 079,6 1 068,3 1 024,6 

 
Несмотря на большую социальную и экономическую значимость 

пассажирского транспорта количество перевезённых пассажиров с каждым 
годом снижается (табл. 1). Снижающаяся динамика говорит о том, что 
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Таблица 3 
Основные инструменты концепции «Бережливое производство» 

Инструменты LP Описание 

Kanban 
Средства информирования, сигнализирующие о 

количестве материалов, о потребности в них и дающие 
указания по их перемещению на следующую операцию 

Модель 
вытягивающей 

системы 
производства (ВСП) 

Каждый предыдущий процесс ничего не делает до тех 
пор, пока последующий его об этом «не попросит» 
Начальной точкой является конечный потребитель 

продукции, который задает темп и направление 
производства "Сколько производить и для кого" 

Визуальный 
менеджмент 

Расположение всех инструментов, деталей, информации 
о результатах работы производственной системы так, 

чтобы они были хорошо видимы, и чтобы любой 
участник процесса с первого взгляда мог оценить 

состояние системы 

Кайдзен 

Непрерывное совершенствование всего потока создания 
ценности или отдельного процесса с целью увеличения 

качества и уменьшения потерь. Реализуется, как 
правило, с помощью кружков качества и через 

финансовое стимулирование сотрудников к внесению 
предложений по улучшению 

SMED (singleminute 
exchange of dies) 

Быстрая переналадка (гибкость производства). 
Обеспечивает быстрый и эффективный способ 

преобразования производственного процесса от 
текущего продукта к запуску нового продукта 

Jidoka 
Вид автоматизации производства, при котором 

производственная линия останавливается в случае 
обнаружения дефекта и вплоть до его устранения 

Just-in-time (JIT) 

"Точно в срок". Система, обеспечивающая организацию 
непрерывного материального потока при отсутствии 

запасов: производственные запасы подаются 
небольшими партиями непосредственно в нужные точки 

производственного процесса, минуя склад, а готовая 
продукция сразу отгружается покупателям 

Инструмент LP 
Описание 

Система 5S 

Это система организации рабочего места: Сортировка — 
чёткое разделение вещей на нужные и ненужные и 
избавление от последних; Соблюдение порядка — 

рациональное расположение инструментов; Содержание 
в чистоте (уборка); Стандартизация — создание условий 
для выполнения первых 3 правил; Совершенствование 

— воспитание привычки точного выполнения 
установленных правил, процедур и технологических 

операций 
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Стандартные 
операционные 

процедуры (SOP) 

Документ, шаг за шагом определяющий 
последовательность выполнения любой 

производственной операции 
Всеобщее 

обслуживание 
производственного 

оборудования (TPM) 

Вовлечение всего персонала в процесс обучения 
обслуживанию оборудования и выявлению неполадок 

Управление 
материальными 
потоками (VSM) 

Определение оптимального расположения оборудования 
и пути транспортировки ресурсов в процессе 

производства 
 
Отставание системы городского пассажирского транспорта в России от 

развитых стран значительно сильнее, чем во многих других отраслях 
экономики. Чтобы коренным образом улучшить ситуацию, необходимо 
обеспечить качественный прорыв в системе городского пассажирского 
транспорта на основе использования современных инновационных 
разработок [5]. 

Одним из эффективных средств улучшения ситуации является концепция 
«Бережливое производство». 

Бережливое производство является философией управления, которая 
изменила стратегию тысяч компаний. Внедрение инструментов бережливого 
производства не только позволяет предприятиям повысить производительность 
в каждом аспекте деятельности, но также объединяет сотрудников под единым 
знаменем, а это и есть истинный актив любой компании. 

Для внедрения концепции бережливого производства используют 
следующие основные инструменты, представленные в таблице 3 [6]. 

Инструменты концепции «Бережливое производство» направлены на 
сокращение потерь и повышение эффективности производства. Эта философия 
управления определяет восемь основных причин, по которым снижается 
эффективность бизнес-процессов: 

- потери перепроизводства (количество услуг или продуктов 
превышающее объемы немедленного потребления) [7]; 

- потери из-за дефектов (потери возникают из-за переделок продукции и 
устранения дефектов, возникших в ходе работы) [8].  

- потери при передвижении (ненужные перемещения персонала, 
продукции, материалов, оборудования, которые не добавляют ценности 
процессу) [9]. 

- потери при транспортировке (возникают, когда персонал, оборудование, 
продукция или информация перемещается чаще или на большие расстояния, 
чем это необходимо) [9]. 

- потери от излишних запасов (любое незавершенное производство) [7]. 
- потери от излишней обработки (потери этого вида возникают, если какие-

либо свойства товара оказываются бесполезными для заказчика)[8]. 
- потери времени на ожидание (этот вид потерь вызван простоем 

работников, машин или оборудования в ожидании предыдущей или 
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последующей операции, материалов или информации) [8]. 
- интеллектуальные потери (это потери времени, навыков, идей 

сотрудников из-за невнимательного отношения к ним.) [10]. 
В центре внимания этой философии — постоянное совершенствование в 

процессе создания качественного продукта, максимальное использование 
материальных и человеческих ресурсов 

Главным преимуществом данной философии является снижение 
неэффективности во всех его формах, без ущерба для качества конечного 
продукта [11]. 

Процесс внедрения бережливого мышления идет с двух сторон: сверху, от 
менеджеров, в виде разработки стратегических целей и программ, и снизу, от 
сотрудников, в форме рационализаторских предложений по борьбе с потерями. 
Если весь персонал не научится мыслить бережливо, внедрение лин-технологий 
вряд ли будет успешным [12]. 

Использование принципов Лин может дать значительные эффекты. 
Преимущество Лин в том, что система на 80 % состоит из организационных 
мер и только 20 % составляют инвестиции в технологию. 

Переход от массового производства к бережливому во многих случаях не 
требует масштабных вложений. Достаточно всего лишь изменить культуру 
управления предприятием, систему взаимоотношений различных уровней и 
подразделений, систему ценностной ориентации сотрудников и их 
взаимоотношения [13]. 

Большинство эффективных индустриальных фирм мира применяет в 
качестве инструментов увеличения производительности производственных 
процессов концепцию бережливого производства. В нашей стране в данном 
направлении совершаются только первые шаги и уже сотни компаний встали на 
путь построения производственных концепций в основе принципов 
бережливого производства. 

Данная система эффективно применяется в деятельности российских 
предприятий по отраслям: 

- машиностроение (ОАО «Бугульминский механический завод») – 
сокращение простоев металлообрабатывающего оборудования и экономия 1 
403,928 тыс. руб.; 

- авиастроение (ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод») – достигнута 
возможность роста объѐмов производства на 40 %, снижения количества 
требуемых рабочих на 25 %; 

- металлургия – повышена производительность персонала при ремонтах и 
обслуживании на 20 %; 

- химическая промышленность – достигнут рост объемов производства на 
20 %; 

- транспорт (ОАО «РЖД») – общий экономический эффект в одном из 
локомотивных депо составил 6 372,6 тыс. руб./год [0]. 

Поэтому концепция «Бережливое производство» может быть эффективно 
применена на предприятиях городского пассажирского транспорта. 

Таким образом, прежде всего, необходимо 
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– провести анализ и выявить причины роста убыточности предприятий 
городского пассажирского транспорта; 

 – провести анализ концепции бережливости, выбрать инструменты 
решения проблемы убыточности предприятий городского пассажирского 
транспорта; 

– разработать методику организации городских пассажирских перевозок на 
основе концепции «Бережливое производство». 
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Article is dedicated to the city transport losses problem solution. Analysis of economical 
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Аннотация. Создание ледостойких сооружений различного назначения 
требуют нормирование параметров ледяного покрова, определяющих величину 
расчетной нагрузки на сооружение от воздействия льда. Негативность 
последствий некорректности определения ледовых воздействий, в дальнейшем 
интегрируемых для оценки надежности конструкций очевидна – занижение 
расчетной ледовой нагрузки может явиться причиной нарушения 
работоспособности конструкции, а следовательно экономического ущерба; 
завышение расчетной нагрузки – неэффективности капитальных затрат на 
создание сооружений. Использование гибридной нейронной сети позволяет 
сделать прогноз толщины льда  согласно многолетним наблюдениям и 
статистике толщин льда Азово-Черноморского бассейна. В настоящем 
материале предлагается применение методов расчета ледовой нагрузки на 
платформы с применением разработанной методики прогнозирования 
толщины льда. 

Ключевые слова: ледовые нагрузки, многофакторная нейронная сеть, 
прогнозирование толщины льда. 

Abstract. The creation of ice-resistant structures for various purposes requires 
the rationing of the parameters of the ice cover, which determine the magnitude of 
the design load on the structure from the effects of ice. Negativity consequences of 
incorrectness of the definition of ice impacts, further integrated to assess the 
reliability of structures is obvious — understating the calculated ice load can cause a 
violation of the operability of the design, and therefore economic damage. 
Overstating the design load — inefficiencies in capital expenditures for the 
construction of structures. The use of a hybrid neural network makes it possible to 
predict the thickness of ice according to long-term observations and ice thickness 
statistics of the Azov-Black Sea basin. This material is provided the use of the ice 
load calculation methods on the platform using the developed methods to predict the 
thickness of the ice. 

Keywords: ice loads, multifactor neural network, forecasting ice thickness.  
Вступление. Процессы динамического и статического взаимодействия 

льда с различными техническими объектами возникают при решении многих 
практических задач: при определении ледовых нагрузок на наклонные 
гидротехнические сооружения и сооружения шельфа, при определении 
несущей способности ледяного покрова для движения транспорта, при расчете 
посадки самолетов на лед, при определении сопротивления льда движению 
судов и т.д. [1]. При этом повышение точности методик оценивания ледовых 
нагрузок является актуальной научно-технической задачей.  

Основной текст. В Азово-Черноморском бассейне существуют несколько 
сценариев существования льда воздействующего на платформы: ровный лед, 
битый лед, стамухи, торосы, ледовые поля. 

Существует несколько методик расчета ледовых нагрузок, основными из 
которых являются: методика ISO 19906, авторская методика Шхинека, 
методика Правил Регистра морского судоходства, методика API RP 2N.  

В работе [2] представлены полученные результаты прогнозирования 
толщины льда в Азово-Черноморском бассейне с использованием 
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многофакторной методики. Ниже приведен пример с использованием схемы 
сети.  

В качестве исходных данных для обучающей выборки были выбраны: 
скорость ветра, температура воздуха, погодные условия, уровень воды, 
толщина льда. Выход – толщина льда. 

Обучение выполняем по статистическим данным. Число обучающих 
выборок определяется как 75-80% от общего числа статистических данных.  

Данные, которые были получены с помощью нейронной сети, были 
использованы для расчета ледовых нагрузок в среде Matlab, результаты 
которого приведены ниже. 

В качестве примера для расчетов была выбрана буровая платформа ЛСП-1 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Конструктивная схема ледовой защиты на платформе ЛСП-1 

 
Для максимально возможной толщины льда 1,0м были произведены 

расчеты ледовых нагрузок по рассмотренным выше методикам.  
Во всех нормативных документах рассматривают определение ледовых 

нагрузок на сооружение на основе статистических данных о физико-
механических свойствах льда, гидрометеорологических и ледовых условиях в 
районе сооружения в период времени с небольшими ледовыми воздействиями 
[3]. Некоторые методики определения ледовой нагрузки имеют 
рекомендательный характер (API RP 2N, ISO19906), другие методики носят 
регламентирующий характер (авторская методика К.Н. Шхинека, ПРМРС). 
Часто при расчетах не учитывается реальное поведение ледового покрова или 
завышаются коэффициенты, зависящие от отношения площади сооружения, 
контактирующее со льдом и самого размера ледового образования. Так же 
недостатками являются: не учитывается место расположения сооружения 
(геология дна); приводится методика расчета на одну опору сооружения, для 
многоопорного предлагается эту нагрузку множить на количество опор, тогда, 
как поведение ледового образования с многоопорным сооружением и 
воздействие на него будет иным.  

Ледовые нагрузки от наслоенного льда толщиной 1,0 м были оценены с 
помощью 5 методик: 1) авторская методика К.Н. Шхинека [3]; 2) методика API 
RP 2N [4]; 3) методика ISO 19906 (изгиб упругой балки) [5]; 4) методика ISO 
19906 (теория пластичности) [5]; 5) методика ПРМРС [6].  

В табл. 1 и 2 приводится сравнение нагрузок от реальных толщин льда с 
нагрузками, полученными с применением прогнозируемых толщин льда. 
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Таблица 1  
Сравнение значений ледовых нагрузок (горизонтальные, платформа 

носом) от реальной и прогнозируемой толщины льда. 
Авторская 
методика 

К.Н. 
Шхинека 

API RP 2N 

ISO19906 
(изгиб 

упругой 
балки) 

ISO19906 
(теория 

пластичности) 

Правила 
морского 
регистра 

судоходства 
0,312% 0,316% 0% 0,288% 2,889% 
-0,235% -0,296% 0% -0,213% -1,464% 
0,987% 0,994% 1,626% 1,050% 3,481% 
1,176% 1,290% 1,628% 1,372% 3,689% 
-0,429% -0,463% -0,639% -0,505% 2,118% 
0,726% 0,814% 1,071% 0,785% 3,228% 
1,425% 1,614% 2,120% 1,301% 3,907% 
-1,224% -1,406% -1,789% -1,383% 1,363% 
0,935% 1,088% 1,397% 0% 2,533% 

 
Таблица 2  

Сравнение значений ледовых нагрузок (вертикальные, платформа 
носом) от реальной и прогнозируемой толщины льда. 

Авторская 
методика 

К.Н. 
Шхинека 

APIRP 2N 

ISO19906 
(изгиб 

упругой 
балки) 

ISO19906 
(теория 

пластичности) 

Правила 
морского 
регистра 

судоходства 
3,205% 0,391% 2,128% 0,794% -1,774% 
-0,292% -0,281% 0% -0,588% -2,341% 
0,866% 1,107% 1,471% 0,581% -0,990% 
1,203% 1,842% 1,681% 1,266% -0,923% 
-0,436% -0,990% -0,660% -0,524% -2,567% 
0,738% 1,260% 1,034% 0,725% -1,371% 
1,425% 2,467% -0,262% 1,580% -0,657% 
-1,208% -2,203% -1,675% -1,368% -3,329% 
0,929% 1,690% 1,471% 0% -2,106% 

 
Заключение. Как видно из таблиц, расчет ледовых нагрузок с 

использованием прогнозируемой толщины льда дает достаточно точные 
значения ледовых нагрузок в сравнении с нагрузками, рассчитанными с 
использованием реальной тощины льда. Погрешность не превышает 5%, что 
позволяет в дальнейшем использовать прогнозируемые значания толщины льда 
для расчета ледовых нагрузок.  

 
Литература: 
1. Кушнир В. М. Воздействие поверхностных гравитационных волн на 

прибрежные океанотехнические сооружения / В. М. Кушнир, В. Р. Душко, В. А. 

Научный взгляд в будущее 90 



 Том 2. Выпуск 5                                                                                                                          Физика и математика 

Крамарь // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2013. – 
№6/5(66). – С. 36-41. – ISSN 1729-3774 

2. Крамарь В.А. Многофакторный подход для расчета ледовых нагрузок с 
помощью нейронной сети / В.А. Крамарь, В.Р. Душко, В.В. Альчаков, А.Ю. 
Лопатнёва // Современные проблемы прикладной математики, информатики, 
автоматизации и управления. Материалы 4-го научно-технического семинара. – 
2014. – С.145-150. – ISSN 978-5-91993-042-6. 

3. Лосет, С. Воздействие льда на морские и береговые сооружения: учеб. 
пособие для вузов/ С.Лосет, К.Н. Шхинек, Гуместад О., Хойланд К. // СПб.: 
«Лань» – 2010. – 272с. 

4. API. Reccomendend Practice for Planning, Designing and Constructing 
Structures and Pipelines for Arctic Conditions. API Recommended Practise 2N. API 
RP 2N / American Petroleum Institute. – 1995. – 348р.  

5. ISO 19906:2010. Petroleum and natural gas industries – Arctic offshore 
structures. – 2010. – 474p. 

6. Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых 
установок и морских стационарных платформ / Российский морской регистр 
судоходства. – 2014. – 483с. 

 
ЦИТ: ua117-062 
DOI: 10.21893/2415-7538.2016-05-1-062 
УДК 53.081  

Трунов, Г.М., Алиев С. 
О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ ОСНОВНОЙ ЕДИНИЦЫ СИ «АМПЕР»  

НА «КУЛОН»  
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Комсомольский проспект, д.29, г. Пермь, 614990 
Trunov G.M. Aliyev S.  

ON POSSIBILITY OF REPLACEMENT OF BASIC UNIT OF THE SI  
"THE AMPERE" BY "THE COULOMB" 
Perm national research polytechnic university 

 
Аннотация. В последнее время активно обсуждаются новые определения 

килограмма, ампера, моля и кельвина, которые планируется принять в 2018 
году на Генеральной конференции по мерам и весам. Показано, что новое 
определение ампера  
с использованием фиксированного значения элементарного заряда е является 
некорректным. Предложено заменить четвертую основную единицу СИ ампер 
на кулон, используя определяющее уравнение Q = Nе × e, где Ne = 1/(1,60217653 
× 10–19) – точное число элементарных зарядов e.  

Ключевые слова: система СИ, элементарный заряд, ампер, кулон, 
размерность 

Abstract. Recently, new definitions of the kilogram, the ampere, the mole and 
the kelvin are actively discussed, which are planned to be adopted in 2018 at the 
General Conference on Weights and Measures. It is shown that new definition of the 
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ampere with using of fixed value of elementary charge e is not correct. It is proposed 
to replace fourth basic SI unit of the ampere by the coulomb, using the equation  Q = 
Nе × e, where Ne = 1/(1,60217653 × 10–19)  is exact number of elementary charge e. 

Key words: the SI, elementary charge, the ampere, the coulomb, dimension, 
В 2006 г. в журнале «Metrologia» [1] были опубликованы для обсуждения 

новые определения килограмма, ампера, моля и кельвина, связанные, 
соответственно, с фиксированными значениями постоянной Планка, 
элементарного  
заряда, постоянной Больцмана и постоянной Авогадро. Приведем новое 
определение ампера: 
Ампер есть сила электрического тока в направлении потока, 
содержащего точно 1/(1,60217653×10−19) элементарных зарядов в 
секунду.  

(*) 

Из авторского комментария [1, раздел 2.2.2] следует, что определение (*) 
основано на уравнении: 

I = t
eNe ⋅

    →    I = t
Q

,  
(1) 

где Ne = 1/(1,60217653 × 10–19) – число элементарных зарядов e.  
Сила электрического тока I является в СИ основной величиной с 

размерностью, состоящую из одного символа: dim I = I.  
Размерности обеих частей уравнения (1) должны быть одинаковы и 

поэтому пришлось одновременно приписать электрическому заряду  
(производной величине) размерность dim Q = (dim I)×(dim t) = IT. При этом dim 
Q = dim е. 

Кроме того, из уравнения (1) следует, что единица силы тока [I], ампер, 
должна определяется через единицу электрического заряда [е] и единицу 
времени [t].  

[I] = Ne ][
][}{

t
ee ⋅

, 
(2) 

где {е} = 1,60217653 × 10–19 – числовое значение элементарного заряда. 
Следовательно, из уравнения (2) одновременно определили единицу  
силы тока [I] = 1 А и единицу электрического заряда [e] = (1 А)⋅(1 с) =  
= (1 А⋅с) = 1 Кл (кулон).  

Таким образом, уравнение (1) является определяющим уравнением для 
основной единицы СИ (ампера), а также одновременно уравнением для 
определения производной единицы (кулона).  

Это противоречит основным правилам построения систем единиц: 
Из одного уравнения связи между величинами должна определяться только 

одна единица физической величины и ее размерность. 
«Не допускается формулировка определения основных величин через 

производные величины. Например, нельзя давать определение ампера через 
кулон или канделы через люмен» [2].  

Поэтому можно сделать вывод, что новое определение ампера (*) является 
некорректным, так как противоречит основным принципам построения систем 
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единиц. 
Напомним, что в СИ ампер и кулон определяются из разных уравнений.  
1. Из определяющего уравнения – закона Ампера для двух параллельных 

проводников с токами: 

l
F

 = r
II 212

π4
μ0

. 
(3) 

устанавливается единица силы электрического тока «ампер»:  
Ампер есть сила неизменяющегося тока, который при прохождении по 
двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной длины 
и ничтожно малой площади кругового поперечного сечения, 
расположенным в вакууме на расстоянии1 метр один от другого, 
вызвал бы  
на каждом участке проводника длиной 1 метр силу взаимодействия, 
равную 2·10−7 ньютона. 

 
 

(**) 

При этом сила тока, как основная величина, имеет размерность из одного 
символа: dim I = I.   

2. Из уравнения связи: 
Q = I t. (4) 

определяется единица электрического заряда «кулон», при этом электрический 
заряд, как производная величина, имеет размерность dim Q = IT.  

Таким образом, текущие определения в СИ ампера (3) и кулона (4) с 
формальной точки зрения безупречно – эти единицы определены из разных 
уравнений, а основная единица «ампер» определена через основные единицы 
«метр», «килограмм» и «секунду». И поэтому мы «прощаем» СИ то 
обстоятельство, что при построении Международной системы единиц основной 
электромагнитной величиной была избрана сила тока, а не электрический 
заряд, хотя  «из двух физических величин – электрического заряда и силы тока 
– по своему физическому смыслу «более первой» величиной является 
электрический заряд, а не сила электрического тока. Будем рассматривать это 
как издержку построения Международной системы единиц» [3, с. 106].  

Не подвергая сомнению необходимость переопределения четвертой 
основной единицы СИ с использованием фиксированного значения  
элементарного заряда е, предлагается рассмотреть возможность замены 
основной единицы «ампер» на «кулон».  

В этом случае вместо ампера в качестве основной единицы СИ будет кулон 
с размерностью dim Q = Q. 

Используя факт дискретности электрического заряда, кулон, как четвертую 
основную единицу СИ, можно определить из уравнения: 

Q = Ne e, (5) 
где Ne =  1/(1,60217653×10−19) – число элементарных зарядов,  
следующим образом: 
Кулон – электрический точечный заряд, равный точному числу 
1/(1,60217653×10−19) элементарных зарядов.  

(***) 

Из уравнения (5) следует, что элементарный заряд е имеет точное 
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значение: е = 1,60217653 × 10–19 Кл.  
Сила электрического тока будет теперь производной величиной, единица 

которой «ампер» (1 А) и формула размерности (dim I = QT–1) определяются из 
уравнения (1). Новые размерности остальных электрических и магнитных 
величин представлены в табл. 1. 

Таким образом, замена ампера на кулон на фоне предстоящих 
переопределений четырех основных единиц СИ не вызовет «глобальной 
реструктуризации СИ», а приведет к изменению размерностей только 
электромагнитных величин, в которых символ «I» будет заменен символами 
«QТ–1» (см. табл. 1).  

Таблица 1 
Формулы размерности некоторых электромагнитных величин 

 в системах величин LMTQ и LMTI  
 

Величина 
 

Определение  
величины 

Система 
величин 
LMTQ, 

(новая СИ) 

Система  
величин  

LMTI 
(текущая СИ) 

Электрический  
заряд  Q 

Q = N⋅e Q TI 

Линейная  
плотность заряда  τ 

τ = Q / l QL–1 L–1TI 

Поверхностная  
плотность заряда  σ 

σ = Q / S QL–2 L–2TI 

Объемная  
плотность заряда  ρ 

ρ = Q /V QL–3 L–3TI 

Потенциал  ϕ  ϕ = А∞ / Q L2MT–2Q–1 L2MT–3I–1 
Электрический   
момент диполя  р 

p = |Q|⋅l QL LTI 

Поляризованность  Р P = ∑ pi / V QL–2 L–2TI 
Напряженность  
электрического поля  Е 

E = F / Q LMT–2Q–1 LMT–3I–1 

Электрическое 
cмещение  D 

D = ε0 E + P QL–2 L–2TI 

Поток  
электрического  
смещения  Ψ 

Ψ = ∫ D⋅dS Q TI 

Сила электрического тока  
I 

         I = Q / t                  QТ–1 I 

Магнитная  
индукция B 

          F = Q [v × B]                MT–1Q–1 MT–2I–1 

Магнитный поток  Ф             Ф = ∫ В⋅dS                MT–1Q–1 L2MT–2I–1 
 

Но это обстоятельство не является отрицательным моментом.  
Наоборот, его можно отнести к положительному фактору, так как в этом 
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случае формулы размерностей многих электрических величин будут отражать 
их физический смысл. В частности, размерности dim τ = QL–1, dim σ = QL–2,  
dim ρ = QL–3 отражают, соответственно, определение линейной, поверхностной 
и объемной плотностей заряда; размерность dim I = QТ–1 отражает физический 
смысл силы электрического тока (I = Q / t), размерность dim p = LQ отражает 
определение момента электрического диполя (p = Q⋅l) и т.д. 

В заключении отметим, что замена четвертой основной единицы СИ  
ампера на кулон с использованием элементарного заряда сделает СИ более  
последовательной системой единиц, т.к. в этом случае СИ будет основываться 
на системе величин LMTQ, в которой основные величины длина L и время T  
отражают фундаментальные свойства пространства-времени, а масса M и 
электрический заряд Q определяют, соответственно, фундаментальные 
гравитационное и электрическое взаимодействия. 
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Анотація. Проведено визначення коефіцієнта конвективної теплопередачі 

для внутрішньої стіни будівлі з використанням диференційного рівняння 
теплопередачі. Встановлено що значення цього коефіцієнту в рази 
відрізняється від значення отриманого за допомогою теорії подібності. 
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Ключові слова: конвекція, теплопровідність, числа подібності, термічний 
опір. 

Abstract. A determination of the coefficient of convective heat transfer inside 
wall of the building using heat differential equation. It is established that the value of 
this ratio at times different from the values obtained using similarity theory. 

Keywords: convection, heat conduction, the number of similarities thermal 
resistance. 

Вступ 
Енергозбереження та енергоефективність стають пріоритетними 

напрямами енергетичної політики дедалі більшої кількості країн, що зумовлено 
вичерпністю паливно-енергетичних ресурсів, посиленням техногенного впливу 
на навколишнє середовище, невідповідністю власних запасів ресурсів та 
потреби в них. Україна у сфері забезпечення енергоносіями змушена 
покладатися на їхніх імпорт. У її енергетичному балансі переважає природний 
газ, вугілля та атомна енергія, при цьому природний газ та уран Україна 
імпортує з інших країн, що робить її енергетично залежною. 

В умовах постійно зростаючих цін на основні види енергоресурсів та 
значної зовнішньоекономічної залежності від постачальників енергоносіїв, 
питання покращення показників енергоефективності та зменшення споживання 
енергоресурсів в бюджетних установах, набувають особливої актуальності у 
зв’язку із нагальною необхідністю економії бюджетних коштів на їх утримання. 

В Україні проводяться заходи щодо зменшення кількості споживання 
енергії, економії тепла, збереження енергоресурсів, зменшення теплових втрат, 
як в промисловій, так і в соціальній сферах. Покращити теплові характеристики 
приміщень і зменшити вихід тепла на вулицю можна зробити за рахунок 
утеплення стін, підвалу, покриття і перекриття будинку, утеплення (заміни) 
вікон, утеплення (заміни) вхідних дверей до будинку, переобладнання 
вентиляційної системи, оптимізації системи централізованого опалення тощо. 

Важливим практичним значенням є розрахунок теплопередачі в втрат 
приміщенях та спорудах. Такі розрахунки проводять для всіх споруд, які 
проектуються і навіть для тих, що вже експлуатуються, тому дослідження 
залишаються актуальними. 

Головними труднощами під час розрахунку конвективного теплообміну є 
визначення коефіцієнта конвективної тепловіддачі кα , який залежить як від 
факторів, що впливають на теплопровідність пристінного шару повітря, так і 
від факторів, що впливають на конвекцію: форма і розміри поверхні, її стан, 
фізичні властивості, режим руху повітря тощо. Тому кα  визначають за 
допомогою експериментів на моделях. Орієнтовні значення коефіцієнта 
тепловіддачі кα  коливаються в дуже широких межах. Так для газів при 

природній конвекції Км
Вт

к 21006 −=α
[1]. 

Метою роботи є дослідження опору конвективного теплообміну стін 
будівель і порівняння його із значенням, розрахованим з використанням теорії 
подібності. 
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використовували для вимірювання термо-ерс, а другий (вставлений в пробірку 
та залитий парафіном) під час вимірювання занурювали у воду з льодом. Це 
робили для того, щоб інший зонд визначав підвищення температури відносно 
температури танення льоду, тобто температуру по шкалі Цельсія (рис.2.2). 

Так як матеріал провідників може відрізнятися за структурою і хімічним 
складом від провідників, для яких є дані в літературі, ми провели градуювання 
виготовленої термопари, яке полягало у визначенні коефіцієнта термо-ерс для 
неї. Для цього один спай опускали в термос з льодом і водою, а інший — 
датчик температури (зонд) – в термостат. 

 

 
Для градуювання термопари використали термостат сухоповітряний 

охолоджуючий ТСО-1/80 СПУ з точністю підтримання температури К1,0± . 
Термоерс термопари визначали за допомогою цифрового мілівольтметра Ф-283. 

Дані дослідження 
Розрахуємо коефіцієнт конвективної теплопередачі для реального 

приміщення, стіна якого виконана із силікатної цегли, для якої відомий 

коефіцієнт теплопровідності. Для кладки із такої цегли λ = 0,87  товщина δ 
зовнішньої стіни 65 см. За допомогою термопари визначили tc =19,9оС, tк = 
22,1оС; tс

зов = -2оС.  Питомий тепловий опір (на одиницю площі) для стіни  

Rc= λ
δ

         (3) 
для пристінного шару повітря 

Rп= kα
1

         (4) 
Тепловий напір (різниця температур) на послідовно з’єднаних опорах 

пропорційний цим опорам: 
 

зов
C C C K

П K C

R t t
R t t

δ α
λ

− ×
= =

−
       (5) 

mV 

1 

3 

2 1 2 

3 
4 

5 

1 – константановий провідник; 2 – мідний провідник; 
3 – спай; 4 – вода з льодом (0°С); 5 – мілівольтметр. 

Рис.2.– Диференційна термопара 
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Розрахунки дають значення αк = 14,4 2

Bт
м К⋅

. Результат проведених розрахунків 

знаходяться в добрій відповідності з створеною моделюю приміщення. 
Результати дослідження з якою буде повідомлено в подальших публікаціях. 

 Розрахуємо значення цього коефіцієнту використовуючи теорію 
подібності, згідно з якою коефіцієнт конвективної тепловіддачі можна 
розрахувати з ,безрозмірного числа Нуссельта  

P

K HNu
λ

α ⋅
=

        (6) 
де Н – висота стіни, λР- коефіцієнт теплопровідності повітря в пристінному 
шарі. 

 Функціональна залежність чисел подібності має вигляд  

( )
4

1

4
1

Pr
Pr

Pr76,0 







⋅⋅⋅=

C

p
P GrNu

       (7) 

де 
( )

2

3

P

CPP Httg
Gr

ν
β −⋅

=
 число Грасгофа, Pr-число Прандля. 

 Із виконаних розрахунків αк = 1,923 2

Bт
м К⋅

. 

Висновок 
Аналізуючи отримані результати можна зазначити, що величини 

коефіцієнтів конвективної тепловіддачі визначені за допомогою 
диференціального рівняння складної теплопередачі (1) на порядок відрізняється 
від значення отриманого за теорією подібності (2). Тому при визначенні цього 
коефіцієнту не можна нехтувати пристіним шаром нерухомого повітря. 
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Аннотация. Предлагается решение проблемы разложения элементов 

подгруппы 0,1-матричной группы через ее образующие, получаемые из нулевой 
матрицы путем замены ее подматрицы на фиксированную матрицу. 
Доказываются теоремы о единственности разложения элементов в таких 
подгруппах и условиях их изоморфности. 

Ключевые слова: матрица, группа, порождающие элементы группы, 
алгоритмическая проблема для групп. 

Abstract. Proposed solution to the problem of decomposition of elements of the 
subgroup 0,1-matrix of the group forming subgroups derived from the zero matrix by 
replacing its submatrix of a fixed matrix. We prove a theorem on uniqueness of 
decomposition of elements in these subgroups and they were isomorphic. 

Key words: matrix, group, generating elements of groups, algorithmic problem 
for groups. 

Вступление. Одной из алгоритмических проблем конечно-порожденных 
групп является проблема разложения, которая заключается в том, что нужно 
найти алгоритм, по которому любой элемент группы можно выразить через ее 
образующие. Для ряда групп можно предложить однотипное решение, требуя 
от образующих группы определенное строение. Целью статьи является 
предложение решения проблемы разложения для подгрупп 0,1-матричной 
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)()()( 2211 XXXA uuβαβαβα Θ++Θ=Θ+  , 
)()()( 2211 XXXA vvδγδγβα Θ++Θ=Θ+  . 

Аналогично рассуждая, получаем, что 
vu =  и );();(,),;();(),;();( 22221111 uuuu δγβαδγβαδγβα ===  . 

Следовательно, матрица A  имеет единственное разложение.  

Отсюда получаем, что 
)1)(1(2|)(| +−+−=Θ knmX 

 ‒ порядок группы )(XΘ . 
Теорема. Пусть )(, 2ZMYX k×∈

 . Тогда группы )()(),( 2ZMYX nm×⊆ΘΘ  
изоморфны. 

Доказательство. Изоморфизм )()(: YX Θ→Θϕ  задается равенством: 

∑ ∑∑ ∑
+−

=

+−

=

+−

=

+−

=

Θ=















Θ

1

1

1

1

1

1

1

1

)()(
 m

i

kn

j
ijij

m

i

kn

j
ijij YX εεϕ

, 

где 2Zij ∈ε  для всех }1;;2;1{ +−∈  mi  и }1;;2;1{ +−∈ knj  .  
Решение проблемы разложения для группы )(XΘ  следующее. 
Пусть )(XA Θ∈  и Θ≠A . В матрице A  определяется );( 11 βα -элемент, 

равный 1, что для всех пар );( βα , меньших );( 11 βα  относительно порядка  , 
все );( βα -элементы матрицы A  равны 0. Затем аналогично находится );( 11 βα -

элемент матрицы )(11 XA βαΘ+  и так далее. На некотором этапе получается: 
Θ=Θ++Θ+Θ+ )()()( 2211 XXXA uuβαβαβα  , 

откуда )()()( 2211 XXXA uuβαβαβα Θ++Θ+Θ=   ‒ искомое разложение. 
Пример. Пусть )( 233 ZMX ×∈ , )()( 264 ZMXA ×⊂Θ∈  и 

=X  
1 1 1 
1 0 1 
1 1 1 

 

=A  

1 1 0 1 1 0 
0 0 0 1 1 0 
0 0 1 0 1 0 
1 0 0 1 0 0 

 

Группу )(XΘ  образуют 8 матриц, поэтому 256|)(| =Θ X . 
Найдем разложение матрицы A  в этой группе. 
Так как в матрице A  левая верхняя 1 совпадает с ее )1;1( -элементом, то 

матрица )(11 XΘ  будет входить в искомое разложение. При этом: 
=Θ+ )(11 XA  

= 

1 1 0 1 1 0 

+ 

1 1 1 0 0 0 

= 

0 0 1 1 1 0 
0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 
0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

В получившейся матрице левая верхняя 1 – это )3;1( -элемент. Тогда в 
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разложение матрицы )(11 XA Θ+  входит матрица )(13 XΘ  и 
=Θ+Θ+ )()( 1311 XXA  

= 

0 0 1 1 1 0 

+ 

0 0 1 1 1 0 

= 

0 0 0 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 

Матрица )(21 XΘ  входит в разложение матрицы )()( 1311 XXA Θ+Θ+  и 
=Θ+Θ+Θ+ )()()( 211311 XXXA  

= 

0 0 0 0 0 0 

+ 

0 0 0 0 0 0 

= 

0 0 0 0 0 0 
1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 
1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Получили: )()()()( 22211311 XXXXA Θ=Θ+Θ+Θ+ , отсюда 
)()()()( 22211311 XXXXA Θ+Θ+Θ+Θ= . 

Разложение содержит 4  матрицы. При этом: )2;2()1;2()3;1()1;1(  .  
Заключение и выводы. Выяснены свойства подгрупп группы 0,1-матриц, 

образованные матрицами определенного вида, связанные с числом разложений 
элементов, им принадлежащие, и их порядком. Указан алгоритм решения 
проблемы разложения для таких подгрупп. 
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Анотація. Побудовано приклади мінімальних (щодо кількості елементів) 

систем твiрних для нормальних дільників гіпероктаедральної  групи. 
Ключовi слова: гіпероктаедральна група, вiнцевий добуток, система 

твiрних. 
Abstract. The minimal (on quantity of elements) systems of generators are 

constructed for the normal subgroups of hyperoctahedral  group. 
Key Words: hyperoctahedral  group, wreath product, system of generators. 
Вступ та огляд літератури. Гіпероктаедральна група (група симетрій n -

вимірного  куба) –– це група тих лінійних перетворень евклідового простору 
nE , які діють на векторах ортонормованого базису neee ,,, 21   цього простору 

перестановками або замінами напрямків (тобто заміною ie  на ie− ). Іншими 
словами, гіпероктаедральну групу можна розглядати як "найбільшу" криста-
лографічну групу гіперкубічної гратки, яку визначають як групу, породжену 

всіма лінійними комбінаціями вигляду 1

n k
k

k
x x e

=
= ∑

, де kx  –– інтегральні 
коефіцієнти та 1 2, ,..., ne e e  –– стандартний ортонормований базис n -вимірного 
евклідового простору nE . Ця група має порядок  nn 2!⋅  і, як абстрактна група, 
ізоморфна вінцевому добутку nS ʅ 2Z  симетричної групи nS  степеня n  на 
циклічну групу 2Z . Гіпероктаедральні групи є одним з прикладів груп Вейля 
(типу nB ) [1]. Основні відомості про будову гіпероктаедральних груп зібрано в 
оглядовій статті [2]. У роботі [3] побудовано мінімальні (щодо кількості 
елементів) системи твірних групи n nH S= ʅ 2Z  (яку також називатимемо гіперо-
ктаедральною). Дану роботу присвячено побудові аналогічних систем твірних 
для нормальних дільників групи nH . 

Постановка задачі та методи. Елементами групи nH  є підстановки, які 
можна зображати у вигляді таблиць ,],,,;[ 21 nu ααασ =  де nS∈σ  –– деяка під-
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становка множини { } { }1,0;,...,2,1 2 =∈Zn iα  (див. [3]). Добуток двох таблиць 
u  та ],,,;[ 21 nv βββτ =  визначається рівністю   

( ) ( ) ( )],,,;[ 2211 nnvu σσσ βαβαβατσ +++⋅=⋅  , 
де “ + ” означає додавання в 2Z , а оберненою до u  буде таблиця 

( ) ( ) ( )],,,;[ 111 21
11

nu −−−
−− = σσσ ααασ  . 

Опишемо нормальні дільники групи n nH S= ʅ 2Z . 
1) Тривіальними нормальними дільниками в гіпероктаедральній групі nH  

будуть вона сама і підгрупа  
{ }[ ; , ,..., ] | 1 або 0 [ ;1,1,..., 1]L ε α α α α α ε= = = =< > , 

тобто nH ⊴ nH  та L⊴ nH . 

2) n nG A= ʅ 2Z { }1 2 2[ ; , ,..., ] | , , 1,n n iA Z i nλ α α α λ α= ∈ ∈ = ⊴ nS ʅ 2Z . 

3) 
1 2 2

1
[ ; , ,..., ] | , , 1, , 0

n
n n i i

i
W S Z i nπ α α α π α α

=

 = ∈ ∈ = = 
 

∑
⊴ nS ʅ 2Z .  

Неважко переконатися, що група W  ізоморфна групі Вейля типу nD . 

4) 
1 2 2

1
[ ; , ,..., ] | , , 1, , 0

n
n n i i

i
M A Z i nλ α α α λ α α

=

 = ∈ ∈ = = 
 

∑
⊴ nA ʅ 2Z ,  

причому M ⊴ W . 

5) { }1 2 2[ ; , ,..., ] | , , 1,n n iK A Z i nε α α α ε α= ∈ ∈ = ⊴ nA ʅ 2Z . 

6) 
1 2 2

1
[ ; , ,..., ] | , , 1, , 0

n
n n i i

i
T A Z i nε α α α ε α α

=

 = ∈ ∈ = = 
 

∑
⊴ K  та T⊴M . 

Зауважимо, що описана вище підгрупа L  є нормальним дільником в T .  
Наведемо деякі допоміжні твердження. 
Лема 1 [4]. Підстановки ( )ka ,...,2,1=  та ( )2,1=b  утворюють базу симет-

ричної групи  kS  ( 3k ≥ ). 
Лема 2 [5]. Пара підстановок ( )ka ,...,2,1=  та ( )mc ,...,2,1= , де km <≤2 , 

буде  базою симетричної групи  kS  (якщо хоча б одна з підстановок a  чи c  є 
непарною), або знакозмінної групи kA  (якщо обидві підстановки a , c  є 
парними). 

Лема 3 [6]. Для довільного непарного 3k ≥  знакозмінна група kA  породжу-
ється підстановками (1,2,..., )k , (1,2,3)  або (1,2,..., )k , (3,4,..., )k  (остання пара 
при 5k ≥ ), а при довільному парному 4k ≥  –– підстановками (1,2,..., 1)k − , 
(2,3,..., )k . 

Научный взгляд в будущее 105 



 Том 2. Выпуск 5                                                                                                                          Физика и математика 

Мінімальні системи твірних групи n nH S= ʅ 2Z  побудовано в [3]. Метою 
статті є побудова мінімальних систем твірних для нормальних дільників 
гіпероктаедральної групи nH . Група L  містить лише дві підстановки  ––  
[ ;1,1,..., 1]ε  та [ ;0,0,..., 0]ε  –– і є циклічною, породженою елементом 
[ ;1,1,..., 1]ε . Тобто мінімальна система твірних групи L  складається з однієї 

підстановки [ ;1,1,..., 1]h ε= .  
Доведено наступні 5 тверджень. 
Теорема 1. Для довільного натурального 4n ≥  мінімальними (щодо кіль-

кості елементів) системами твірних групи nA ʅ 2Z  є наступні: 
а) 1 2{ , }u u , якщо 5n ≥  –– непарне, де  

1 [(1,2,..., );1,1,..., 1]u n= ,    2 [(3,4,..., );0,0,1,0,..., 0]u n= ; 
б) 2 2{ , }v v , якщо 4n ≥  ––  парне, де  

1 [(1,2,..., 1);1,0,..., 0]v n= − ,     2 [(2,3,..., );0,0,..., 0]v n= . 
Зауваження. При побудові мінімальних систем твірних групи n nG A= ʅ 2Z  

випадки 2n =  і 3n =  нами не розглядаються, як тривіальні, оскільки 
знакозмінні групи 2A  та 3A –– циклічні. 

Розглянемо тепер групу W ⊴ nS ʅ 2Z . Має місце твердження. 
Теорема 2. Для довільного 4n ≥  група W  є 2–породженою. 
Розглянемо групу  M , визначену вище, яка є нормальним дільником в 

групах nA ʅ 2Z  та W . 
Теорема 3. Для довільного 5n ≥  група M  є 2–породженою. 

Теорема 4. Група { }1 2 2[ ; , ,..., ] | , , 1,n n iK A Z i nε α α α ε α= ∈ ∈ =
 для довіль-

ного натурального  3n ≥  є n –породженою. 
Теорема 5. Група T  для довільного натурального  3n ≥  є ( 1)n − –

породженою. 
Висновки. Побудовано приклади мінімальних (щодо кількості елементів) 

систем твiрних для нормальних дільників гіпероктаедральної  групи. Отримані 
результати можна використовувати при побудові незвідних систем твірних 
вінцевих добутків скінченної (чи нескінченної) кількості симетричних, знако-
змінних і циклічних груп та у нормальних підгрупах таких груп. 

 
Література: 
1. Бурбаки Н. Группы и алгебры Ли. –– М.: Мир, 1968. –– 331с. 
2. Baake M. Structure and representations of the hyperoctahedral group // J. 

Math. Phys.––  25 (11), November 1984. –– P.3171–3182. 
3. Сікора В.С. Двоелементні бази гіпероктаедральних груп // Вісник Київ-

ського університету. Серія фіз.–мат. науки.–– 1999.–– Вип.1.– С.87–93.  

Научный взгляд в будущее 106 



 Том 2. Выпуск 5                                                                                                                          Физика и математика 

4. Калужнин Л.А., Сущанский В.И. Преобразования и перестановки. ––М.: 
Наука, 1985. –– 112с. 

5.  Isaacs I.M., Thilo Zieschang. Generating Symmetric Groups // Math. Notes. 
─ 10 (1995).–– P.734–738. 

6. Пикар C. О базисах симметрической группы // Кибернетический сбор-
ник, Москва: Мир, 1965.–– Вып. 1.–– c.7–34. 

7. Заводя М.В., Сікора В.С. Системи твірних нормальних підгруп гіперок-
таедральної групи.–– Вiсн. Київськ. ун-ту. Серiя: Фiзико-математичнi науки.– 
2002.– N3.– С. 28–34.  

8. Сікора В.С. Побудова мінімальних систем твірних для 
гіпероктаедральної групи та її нормальних підгруп // Сборник научных трудов 
SWorld.– 2015.– Том 21.– Вып. 1(38).– С.85-91. 

Стаття відправлена: 31.03.2017 р. 
© Сікора В.С. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научный взгляд в будущее 107 



 Том 2. Выпуск 5                                                                                                                          Физика и математика 

Экспертно-рецензионный Совет журнала 
Expert-Peer Review Board of the journal 

 
Абдулвелеева Рауза Рашитовна, кандидат педагогических наук, доцент, Оренбургский государственный университет, Россия 
Артюхина Марина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, Слов'янський державний педагогічний університет, 

Донбасский государственный педагогический университет, Украина 
Афинская Зоя Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, Россия 
Башлай Сергей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, Українська академія банківської справи, Украина 
Белоус Татьяна Михайловна, кандидат медицинских наук, доцент, Буковинська державна медична академія, Украина 
Бутырский Александр Геннадьевич, кандидат медицинских наук, доцент, Медицинская академия имени С.И. Георгиевского 

ФГАОУ ВО КФУ имени В.И. Вернадского, Россия 
Войцеховский Владимир Иванович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Национальный университет биоресурсов и 

природопользования Украины, Украина 
Гаврилова Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, Магнитогорский государственный технический университет 

имени Г.И.Носова, Россия 
Гинис Лариса Александровна, кандидат педагогических наук, доцент, Южный федеральный университет, Россия 
Гутова Светлана Георгиевна, кандидат философских наук, доцент, Нижневартовский государственный университет, Россия 
Зубков Руслан Сергеевич, кандидат экономических наук, ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" г. Николаев, Украина 
Ивлев Антон Васильевич, кандидат экономических наук, доцент, Магнитогорский государственный технический университет 

имени Г.И.Носова, Россия 
Идрисова Земфира Назиповна, кандидат экономических наук, доцент, Уфимский государственный авиационный технический 

университет, Россия 
Илиев Веселин, кандидат технических наук, доцент, Болгария 
Капитанов Василий Павлович, доктор технических наук, профессор, Одеський національний морський університет, Украина 
Кириллова Татьяна Климентьевна, кандидат экономических наук, доцент, Иркутский государственный университет путей 

сообщения, Россия 
Коваленко Татьяна Антольевна, кандидат технических наук, Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики,  Россия 
Котова Светлана Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент, Российский государственный профессионально-

педагогический университет, Россия 
Лобачева Ольга Леонидовна, кандидат химических наук, доцент, Горный университет, Россия 
Ляшенко Дмитрий Алексеевич, кандидат географических наук, доцент, Національний транспортний університет,  Украина 
Мельников Александр Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, Донбаська державна машинобудівна академія, Украина 
Мороз Людмила Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, Національний університет "Львівська політехніка", Украина 
Музылёв Дмитрий Александрович, кандидат технических наук, доцент, Харьковский национальный технический университет 

сельского хозяйства имени Петра Василенко, Украина 
Надопта Татьяна Анатолиевна, кандидат технических наук, ст. преп, Хмельницький національний університет, Украина 
Напалков Сергей Васильевич, кандидат педагогических наук, Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского, Арзамасский филиал ННГУ, Россия 
Осипов Виктор Авенирович, доктор географических наук, профессор, Тюменский государственный университет, Россия 
Привалов Евгений Евграфович, кандидат технических наук, доцент, Ставропольский государственный аграрный университет, 

Россия 
Ребезов Максим Борисович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, Южно-Уральский государственный университет, 

Россия 
Сегін Любомир Васильович, кандидат филологических наук, доцент, Слов'янський державний педагогічний університет, Украина 
Сентябрев Николай Николаевич, доктор биологических наук, профессор, Волгоградская государственная академия физической 

культуры, Россия 
Сергиенко Александр Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор, Львівський національний медичний університет ім. Данила 

Галицького, Украина 
Сочинская-Сибирцева Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, Кіровоградський державний технічний 

університет, Украина 
Сысоева Вера Александровна, кандидат архитектурных наук, доцент, Белорусский национальный технический университет, 

Беларусь 
Тлеуов Асхат Халилович, доктор технических наук, профессор, Казахский агротехнический университет, Казахстан 
Ходжаева Гюльназ Казым кызы, кандидат географических наук, Россия 
Чигиринский Юлий Львович, кандидат технических наук, доцент, Волгоградский государственный технический университет, 

Россия 
Шехмирзова Анджела Мухарбиевна, кандидат педагогических наук, доцент, Адыгейский государственный университет, Россия 
Шпинковский Александр Анатольевич, кандидат технических наук, доцент, Одеський національний політехнічний університет, 

Украина 

Научный взгляд в будущее 108 



 

Авторы 
Алиев Сархан - студент, Россия 
Ашрятов Альберт Аббясович - доктор технических наук, доцент, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Россия 
Бендерская Ольга Вячеславовна - аспирант, Украина 
Бондаренко Т.А. - аспирант, ст. преп, Украина 
Бреднева Вера Петровна - кандидат технических наук, доцент, Одеська державна академія будівництва і архітектури, Украина 
Бусько Богдан Николаевич - студент, Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Украина 
Гасымов Роман Вахидович - студент, Волгоградский государственный технический университет, Россия 
Гирина Ольга Борисовна - кандидат экономических наук, доцент, Одеський національний морський університет, Украина 
Гребнев Юрий владимирович - кандидат технических наук, доцент, Волгоградский государственный технический университет, Россия 
Гутак Олександр Ігорович - кандидат технических наук, доцент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 

Украина 
Дирів Ростислав Ігорович - студент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Украина 
Доманова Олена Володимирівна - соискатель, ст. преп, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Украина 
Драган Ірина Миколаївна - соискатель, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Украина 
Євтушенко Ольга Володимирівна - кандидат технических наук, доцент, Украина 
Єфісько Юлія Юріївна - студент, Украина 
Жаркова Вера Федоровна - специалист, ст. преп, Вологодский государственный технический университет, Россия 
Заводянний Віктор Володимирович - кандидат физико-математических наук, доцент, Херсонський державний аграрний уныверситет, 

Украина 
Заец Анастасия Юрьевна - соискатель, Одеський національний морський університет, Украина 
Землинская Мария Дмитриевна - магистр, Національний університет харчових технологій, Украина 
Івашина Юрій Кирилович - кандидат физико-математических наук, доцент, Херсонський державний університет, Украина 
Казармщикова Анастасия Викторовна - магистр, Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И.Носова, 

Россия 
Канинина Елена Николаевна - специалист, ст. преп, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Россия 
Карпова Елена Юрьевна - кандидат технических наук, доцент, Волгоградский государственный технический университет, Россия 
Кізімович Ольга Ігорівна - магистр, Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Украина 
Коваль Марина Александровна - студент, Украина 
Колпаков Александр Александрович - студент, Волгоградский государственный технический университет, Россия 
Кошарская Людмила Викторовна - кандидат технических наук, доцент, Одеський національний морський університет, Украина 
Кошик Катерина Василівна - студент, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Украина 
Кушнаренко Михаил Александрович - студент, Волгоградский государственный технический университет, Россия 
Линецкая Анна - кандидат юридических наук, Benjamin Cardozo School of Law NY USA, Украина 
Лукін Олег Андрійович - студент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Украина 
Люлька Александр Николаевич - кандидат технических наук, ст. преп, Національний університет харчових технологій, Украина 
Лявинец Георгий Михайлович - соискатель, ст. преп, Національний університет харчових технологій, Украина 
Махинько Валерий Николаевич - докторант, доцент, Національний університет харчових технологій, Украина 
Назарько Валерия Олеговна - магистр, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-

економічного університету, Украина 
Овчарова Дарія Андріївна - студент, Украина 
Осередчук Святослав Андрійович - студент, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Украина 
Попов Иван Николаевич - кандидат физико-математических наук, доцент, Северный (Арктический) федеральный университет, Россия 
Пыталева Ольга Анатольевна - кандидат технических наук, доцент, Магнитогорский государственный технический университет имени 

Г.И.Носова, Россия 
Рыжкова Т.Н. - кандидат технических наук, доцент, Харьковская государственная зооветеринарная академия, Украина 
Сазонова Дария Юриевна - магистр, Національний університет харчових технологій, Украина 
Сікора Віра Степанівна - кандидат физико-математических наук, доцент, Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, 

Украина 
Сірик Аліна Олегівна - соискатель, Украина 
Соколовская Ирина Александровна - кандидат технических наук, Національний університет харчових технологій, Украина 
Стебенькова Анна Олеговна - студент, Вологодский государственный технический университет, Россия 
Трунов Геннадий Михайлович - кандидат технических наук, доцент, Россия 
Худин Николай Валентинович - кандидат технических наук, Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, 

Украина 
Чуйко Марина Николаевна - кандидат технических наук, ст. преп, Харківський торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету, Украина 
Щинкаренко Никита Вячеславович - студент, Волгоградский государственный технический университет, Россия 

 
 
 

Научный взгляд в будущее 109 



 

СОДЕРЖАНИЕ / Contents 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ / 
TECHNICAL SCIENCES 

Прикладная геометрия, инженерная графика, метрология, эргономика и 
безопасность жизнедеятельности /  
Applied geometry, engineering graphics, ergonomics and safety. 
ЦИТ: ua117-030 
Бредньова  В.П., Кошарська Л.В., Лінецька А 
ПРО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ГРАФІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ  
СТУДЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ І МОРСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
Bredniova  V.P., Kosharska L.V., Linetskaya A 
THE FORMATION OF PROFESSIONAL GRAPHICS COMPETENCIES OF FUTURE 
GRADUATES OF UNIVERSITIES…………………………………………………………4 
 
ЦИТ: ua117-073 
Канинина Е. Н., Ашрятов А. А. 
ТЕСТИРОВАНИЕ МАКЕТНОГО ОБРАЗЦА ГОНИОФОТОМЕТРА 
БЛИЖНЕГО ПОЛЯ 
E. N. Kaninina, A. A. Ashryatov 
TESTING MODEL SAMPLES GONIOPHOTOMETER NEAR FIELD….………………………8 
 
ЦИТ: ua117-091 
Стебенькова А.О. 
СОВЕРШЕНСТОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА НА 
ЗАВОДЕ ОМСКШИНА  
Stebenkova A.O. 
IMPROVEMENT OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE OMSKSHIN PLANT…12 
 
ЦИТ: ua117-100 
Сірик А.O., Євтушенко О.В., Єфісько Ю.Ю., Овчарова Д.A. 
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ «ДРЕВА ВІДМОВ» 
ЯК МЕТОД ЗАПОБІГАННЯ АВАРІЙ В ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ГОСПОДАРСТВІ 
ХАРЧОВОГО ПІДПРИЄМСТВА  
Siryc А.O., Evtushenko О.V., Yefisko Y.Y., Ovcharova D.A. 
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF USAGE THE “FAULT TREE” METHOD FOR THE 
PREVENTION OF FAILURES IN THE POWER ECONOMY OF FOOD PROCESSOR……….…15 
 
Машиноведение и машиностроение /  
Engineering science and engineering 
ЦИТ: ua117-016 
Карпова Е.Ю., Кушнаренко М.А., Гасымов Р.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ДЕФЕКТНЫХ СТРУКТУР В ЛИТОЙ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 
Karpova E.Y., Kushnarenko M.А., Gasimov R.V. 
INVESTIGATION OF CONDITIONS OF FORMATION OF MAIN TYPES OF DEFECTIVE 
STRUCTURES IN CAST INTERMEDIATE-CARBON STEEL……………………………….22 

Научный взгляд в будущее 110 



 

Разработка полезных ископаемых и геодезия  / Mining and surveying 
ЦИТ: ua117-072 
Осередчук С.А., Худін М.В. 
ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ОБВОДНЕНИХ НАФТОВИХ 
СВЕРДЛОВИН МЕТОДОМ ЗАБУРЮВАННЯ БОКОВОГО СТОВБУРА 
Oseredchuk S.A., Khudin M.V. 
INCREASING EFFICIENCY OF WATERED OUT PRODUCING OIL WELLS BY  
DRILLING SIDETRACK WELLS………………………………………………………...25 
 
ЦИТ: ua117-082 
Дирів Р.І., Гутак О.І. 
СТРУМИННІ НАСОСИ - НОВІ МОЖЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИН 
Dyriv R. I., Hutak O.I. 
JET PUMPS AS NEW OPPORTUNITIES OF OPERATING HORIZONTAL WELLS…………..28 
 
ЦИТ: ua117-071 
Лукін О.А., Драган І.М 
АНАЛІЗ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИДОБУТКУ НАФТИ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ХАРАКТЕРИСТИК ВИТІСНЕННЯ  
Lukin O.A., Dragan I.M 
ANALYSIS PRODUCTION FORECASTING OF OIL USING “DISPLACEMENT-
CHARACTERISTICS” ……………….…………………………………………………32 
 
ЦИТ: ua117-086 
Бусько Б.М., Худін М.В.  
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОВЕДЕННЯ ПОІНТЕРВАЛЬНОГО 
ГІДРАВЛІЧНОГО РОЗРИВУ В ГОРИЗОНТАЛЬНИХ СВЕРДЛОВИНАХ 
Busko B.M., Khudin M.V. 
RESEARCH OF FEATURES INTERVAL HYDRAULIC FRACTURING IN HORIZONTAL  
WELLS………………………………………………………………………………...35 
 
Металлургия и энергетика / Metallurgy & Energy 
ЦИТ: ua117-060 
Гребнев Ю.В., Карпова Е.Ю., Жаркова В.Ф., Шинкаренко Н.В.,  
Колпаков А.А.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАТОРОВ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ХРАНЕНИЯ НА ВЕЛИЧИНУ УДАРНОЙ ВЯЗКОСТИ КОНСТРУКЦИОННОЙ 
СТАЛИ 
Grebnev Y.V., Karnova Е. Y., Zharkova V.F.,  Shinkarenko N. V.,  
 Kolpakov A. A. 
STUDY OF THE EFFECT OF MODIFIERS AFTER LONG-TERM STORAGE ON THE 
MAGNITUDE OF TOUGHNESS STRUCTURAL STEEL……………………………………39 

 
 
 
 

Научный взгляд в будущее 111 



 

Технологии продовольственных товаров / Technology of food products 
ЦИТ: ua117-005 
Сазонова Д.Ю., Люлька О.М., Лявинець Г.М. 
ВПЛИВ ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК НА СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ СОЛОДКИХ 
СТРАВ 
Sazonova D.Y., Liulka O.M., Liavynets H.M. 
INFLUENCE DIETARY SUPPLEMENTS ON STRUCTURE SWEET DISHES...………………42 
 
ЦИТ: ua117-041 
Бендерська О.В., Коваль М. О. 
АНАЛІЗ НІТРАТНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ЗРАЗКІВ ПИТНОЇ ВОДИ  
М. КИЄВА ТА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Benderska O., Koval M. 
ANALYSIS NITRATE POLLUTION SAMPLES OF DRINKING WATER KYIV AND KYIV  
REGION……………………………………………………………………………….47 
 
ЦИТ: ua117-043 
Чуйко М.М., Назарько В.О. 
ЯКІСТЬ ПЕЧИВА РІЗНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК  
ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ 
Chuiko M.M., Nazarko V.O. 
QUALITY OF COOKIES OF DIFFERENT DOMESTIC BRANDS DURING STORAGE……….51 
 
ЦИТ: ua117-056 
Доманова О.В., Кізімович О. І. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ СМАЖЕНИХ КОВБАС  
Domanova O.V., Kizimovych O. I. 
RESEARCH OF QUALITY OF FRIED SAUSAGES………………………………………...54 
 
ЦИТ: ua117-088 
Махинько В.Н., Соколовськая И.А., Землинская М.Д. 
ИННОВАЦИИ В ОЦЕНКЕ БЕЛКОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ 
Makhynko V.M., Sokolovska I.O., Zemlynska M.D. 
INNOVATIONS IN THE EVALUATION OF THE PROTEIN COMPONENT OF FOOD……….58 
 
ЦИТ: ua117-112 
Кошик К.В., Штонда О.А. 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ РОСЛИННИХ АНТИОКСИДАНТІВ  
У ВИРОБНИЦТВІ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ СВИНИНИ 
Koshyk K.V., Shtonda O.A. 
RESEARCH OF THE USE OF PLANT ANTIOXIDANTS IN THE PRODUCTION OF SEMI-
FINISHED PORK PRODUCTS………………………………………………………….62 
 
 
 
 

Научный взгляд в будущее 112 



 

ЦИТ: ua117-123 
Рижкова Т.М., Бондаренко Т.А. 
ВПЛИВ ЙОДО - ТА БЕТА-КАРОТИНОВМІСНИХ ДОБАВОК НА 
ПОКРАЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ТА ТОВАРОЗНАВЧИХ ПОКАЗНИКІВ 
СИРНОЇ ПАСТИ З КОЗИНОГО МОЛОКА 
Ryzhkova T.N., Bondarenko T.А. 
INFLUENCE OF IODINE - AND BETA - CAROTENE SUPPLEMENTS ON THE IMPROVEMENT 
OF FUNCTIONAL AND COMMODITY INDICATORS OF CURD PASTE FROM GOAT MILK..65 

 
ТРАНСПОРТ /  

TRANSPORTATION 
Транспортные и логистические системы /  
Transport and logistics systems 
ЦИТ: ua117-064 
Гіріна О.Б. 
ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО  ПОТЕНЦІАЛУ  СИСТЕМИ 
ПОРТІВ 
Girina O.B. 
DYNAMIC MODEL OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE PORTABLE SYSTEM………72 
 
ЦИТ: ua117-081 
Пыталева О.А., Казармщикова А.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ 
«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
УБЫТОЧНОСТИ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
Pytaleva O.A. , Kazarmschikova A.V.  
RESEARCH ON "LEAN PRODUCTION" APPLICATION FOR LOSSES OF CITY  
TRANSPORT PROBLEM SOLUTION…………………………………………………….79 

 
Кораблестроение / Shipbuilding 

ЦИТ: ua117-066 
Заец А.Ю. 
НЕЙРОСЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАСЧЕТАХ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК  
НА ШЕЛЬФЕ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА 
Zaiets A.U. 
NEURO NETWORK TECHNOLOGIES IN CALCULATION OF ICE LOADS ON THE SHELF 
AZOV-BLACK SEA BASIN………………………………………………………………87 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Научный взгляд в будущее 113 



 

ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА / 
PHYSICS AND MATHEMATICS 

Физика, механика и астрономия / 
Physics, mechanics and astronomy 
ЦИТ: ua117-062 
Трунов, Г.М., Алиев С. 
О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ ОСНОВНОЙ ЕДИНИЦЫ СИ «АМПЕР»  
НА «КУЛОН»  
Trunov G.M. Aliyev S.  
ON POSSIBILITY OF REPLACEMENT OF BASIC UNIT OF THE SI  
"THE AMPERE" BY "THE COULOMB"…………………………………………………91 
 
ЦИТ: ua117-080 
Івашина Ю.К., Заводянний В.В. 
ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ КОНВЕКТИВНОЇ ТЕПЛОВІДДАЧІ В 
ПРИСТІННОМУ ШАРІ ПОВІТРЯ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 
Ivashyna J.K,  Zavodyannyy V.V. 
DETERMININING THE COEFFICIENT OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER IN THE 
BOUNDARY LAYER OF THE WALL OF PREMISES………………………………………95 

 
Математика / Mathematics 
ЦИТ: ua117-024 
Попов И.Н. 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 0,1-МАТРИЧНЫХ ГРУПП СО 
СТРУКТУРНО ПОДОБНЫМИ ОБРАЗУЮЩИМИ 
Popov I.N. 
THE SOLUTION TO THE PROBLEM OF DECOMPOSITION OF A 0,1-MATRIX GROUPS  
WITH STRUCTURALLY SIMILAR FORMING…………………………………………...100 
 
ЦИТ: ua117-052 
Сікора В.С. 
МІНІМАЛЬНІ CИСТЕМИ ТВІРНИХ ДЛЯ 
ГІПЕРОКТАЕДРАЛЬНОЇ ГРУПИ ТА ЇЇ НОРМАЛЬНИХ ПІДГРУП 
Sikora V.S. 
MINIMAL GENERATORS SYSTEMS FOR  
THE HYPEROKTAHEDRAL GROUP AND ITS NORMAL SUBGROUPS.. ………………...104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научный взгляд в будущее 114 



 

 
 
 
 

Научное издание 
НАУЧНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 

Выпуск 5 
Том 2 

Технические науки 

Транспорт 
Физика и математика 

 
 

На украинском, русском и английском языках 
 
 
 

Научные достижения Авторов были также представлены на международной научной конференции 
«Инновационные взгляды в будущее ‘2017» (с 11 по 18 апреля 2017 г.) на сайте www.sworld.education 

Решением международной научной конференции работы, которые получили положительные отзывы, были 
рекомендованы к изданию в журнале.  

  
  
 
 
 

Разработка оригинал-макета – КУПРИЕНКО СВ 
 
 
 
 

Подписано в печать: 25.04.2017 
Формат 60х84/16. Печать цифровая. Усл.печ.л. 3,0 

Тираж 500. Заказ №sl117-1. 
 
 
 
 

Издано: 
КУПРИЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

А/Я 38, Одесса, 65001 
e-mail: orgcom@sworld.education 

     www.sworld.education 
Свидетельство субъекта издательского дела ДК-4298 

Издатель не несет ответственности за 
достоверность информации и научные результаты, 
представленные в статьях 

 
ФЛП Москвин А.А. Цифровая типография “Copy-Art” 

г. Запорожье 
 

Научный взгляд в будущее 115 


